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Velkommen til PREMIER+™ 2 Create – softwareprogrammet, som hjælper dig med at
skabe vidunderlige broderier. Du kan lave dine yndlingsbilleder om til broderier og få dem
vist på skærmen, præcist som de kommer til at se ud, når du syr dem. Du kan arbejde med
billeder fra dine foretrukne sociale medier, en scanner eller et digitalkamera, bruge clipart
eller lave dine egne billeder ved hjælp af de indbyggede tegne- eller maleværktøjer.
Du kan bruge PREMIER+™ 2 Font Create til at oprette smukke skrifttyper og SuperDesigns til
PREMIER+™ 2 Embroidery. Du kan oprette skrifttyper ved at bruge computerskrifttyperne
TrueType®/OpenType® eller digitalisere tegn og SuperDesigns ud fra scannede billeder eller
clipart-billeder.

Guiden ExpressDesign
PREMIER+™ 2 Create omfatter guiden Guiden ExpressDesign. Med denne guide kan du
automatisk oprette motiver ud fra billeder, indlæse billeder til nye motiver, åbne et
eksisterende motiv eller påbegynde et nyt motiv uden billede. Guiden Guiden
ExpressDesign kan oprette motiver, som passer ind i en ramme, som passer til en angivet
størrelse, eller som passer ind i et område, du har markeret. Du kan vælge mellem tre
forskellige broderityper:

Med funktionen Express
Embroidery (Hurtigt broderi)
oprettes et standardbroderimotiv ved hjælp af satin,
udfyldningsområder og
konturmarkering.

Med Express Trace (Hurtigt
omrids) tegnes omridsene i
et billede, som du derefter
kan bruge til f.eks. redwork
og quilteskabeloner.

Med Express Border (Hurtig bort)
laves en satinbort, en applikation,
ligesting, tredobbelte sting eller
motiver rundt om kanterne på
udfyldte farveområder i et billede.

Oprettelse af billeder
Du kan oprette billeder med tegne- og malerværktøjerne og MiniPics. Du kan også gøre
dine billeder bedre ved hjælp af filtre, eller tilføje interessante effekter. Du kan gemme
tegninger eller billeder eller overføre dem til guiden Guiden ExpressDesign. Desuden kan
du automatisk konvertere vektorbilleder til objekter.

Quick Create- og Shape-funktionerne
Funktionerne QuickStitch™ og QuickTrace på fanen Quick Create (Hurtig oprettelse) er
alternativer til guiden Guiden ExpressDesign, som du kan bruge til at lave dele af motivet.
Med QuickStitch™ skal du blot klikke på et område, så indsættes stingene automatisk på
bare et øjeblik! Du kan dekorere dine motiver med små broderimotiver, ligesting,
dobbelte eller tredobbelte kontursømme, motivlinjer, borter med alle tænkelige
kombinationer af lige linjer og buer eller applikationer, som skaber et udfyldningsområde,
et område med linjer eller et satinområde.
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Funktionen QuickTrace opretter automatisk sting, som følger en fortløbende linje. Du kan
lave et omrids af typen Double trace (Dobbelt omrids) , Quadruple trace (Firdobbelt
omrids)
, Satin line (Satinlinje)
eller Motif line (Motivlinje)
.
I Quick Create (Hurtig oprettelse) kan du også bruge en af 75 figurer til automatisk at lave
et udfyldningsområde eller en linje.

Funktionerne Freehand Create og Precise Create
Med funktionerne Freehand Create (Frihåndsoprettelse) og Precise Create (Præcis
oprettelse) kan du arbejde detaljeret med stingene. Hvis du tegner en kontur, placerer
punkter eller tegner en Bezier kurve omkring et område af billedet, vises stingene i det
valgte mønster. Indsæt eventuelt en satinbort eller en anden linjebort, og indstil
stingvinklen til den ønskede værdi. Du kan indsætte huller, hvor du vil.
Du kan vælge Satin Column (Satinkolonne)
(som omfatter over 250 mønstre samt
ensfarvet eller flerfarvet gradueret tæthed til blanding af farver), Satin Areas
(Satinområder)
eller Satin Lines (Satinlinjer)
med konstant bredde og fremhæve
dem med nålepunktseffekter. Du kan lave Feathered Satin (Fjermønstret satin)
og lave
struktur på den ene eller begge sider af en satinsøm for at skabe specielle broderede
effekter på motiver med pels eller blomster. Du kan lave kolonner med taperede motiver
ved hjælp af funktionen Tapered Motif (Taperet motiv) .
Du kan nemt lave cutwork-motiver med Richelieu-rækker
og Running Stitch (Ligesting)
med linjer til cutwork-nålen. Du kan desuden bruge andre funktioner, såsom Double Zigzag
(dobbelt zigzag)
, Crosshatch fill (Dobbeltskraveret udfyldning)
og Curved
Crosshatch Fill (Buet dobbeltskraveret udfyldning)
, til at lave fritstående blonder.
Tilføj individuelle sting i lige eller buede linjer med enkeltsting, dobbelte og tredobbelte
sting fra 1 til 12 mm.

Forskellige valgmuligheder
Tilpas motiverne ved hjælp af nemme redigeringsfunktioner: Du kan navigere rundt i
motivet ved hjælp af Filmstrip og nemt skifte mellem forskellige linjer, udfyldninger,
stingtyper, mønstre og meget mere. Under applikationsindstillingerne er der fire metoder til
syning, og det er muligt at eksportere dem til brug med automatiske nåle eller stofskærere.
Udfyldningsmønstrene og -teknikkerne er helt utrolige – du kan vælge mellem
250 udfyldningsmønstre
eller oprette dine egne. Du kan fremhæve områder med
mønsterudfyldning eller satinudfyldning eller kontinuerlige kolonner med personlige
effekter. Angiv eventuelle start- og slutpunkter for udfyldningsområdet, og brug op til
500 huller. Du kan bruge en ensfarvet gradueret tæthed til at skabe smukke
skyggeeffekter og en flerfarvet gradueret tæthed til at skabe gradvist glitrende farveskift.
De smukke udfyldningstyper omfatter Radial
, Spiral
, Shape (Figur)
med
75 forskellige figurer og motiver samt udfyldningstyperne QuiltStipple
, Contour
(Kontur)
og Crosshatch (Dobbeltskraveret)
. Med udfyldningstypen MultiWave
kan du skabe bølgeformede sømme, eventuelt med motiver. Udfyldningstypen Echo
(Ekko)
laver skyggeeffekter inden for eller rundt om et område. Curved Crosshatch Fill
(Buet dobbeltskraveret udfyldning)
skaber smukke mønstre med linjer, der krydser
hinanden, hvilket giver en tredimensionel effekt.
Vælg mellem maskinstingmotiver eller Universal-motiver, såsom de smukke håndsyede
sting til udfyldningsområder med Motif (Broderimotiv)
. Du kan endda lave dine egne
små broderimotiver!
Du kan indsætte eksisterende motiver, broderier, bogstaver eller SuperDesigns i dit
syprojekt. Funktionerne til gruppering gør det muligt at holde små dele af motivet sammen.
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Sådan finder du oplysninger
Brugervejledningen og referencevejledningen
Brugervejledningen og referencevejledningen viser, hvordan du starter hvert modul, og
giver en hurtig gennemgang af hovedskærmbilledet. Derefter følger information om
nøglefunktioner med korte eksempler, som hjælper dig med at lære, hvordan du bruger
modulet. Referencevejledningen indeholder desuden komplette referenceoplysninger.
Referencevejledningen medfølger i PDF-format , der er klar til udskrivning.
For at finde alle reference- og eksempelvejledninger til din PREMIER+™ 2 Embroidery
System software skal du vælge feltet Desktop (Skrivebord) på startskærmen i Windows®
10 og 8. I Windows® 10, 8 eller 7 skal du derefter dobbeltklikke på genvejen til PREMIER+™
2 Embroidery System på skrivebordet og dobbeltklikke på referencevejledningerne eller
eksempelvejledningerne. Vælg den ønskede vejledning.

Eksempelfiler
Der medfølger eksempler, som vises i ”How-To” (”vis-mig”)-eksemplerne og selvstudierne.
Eksempelfilerne installeres i undermapperne i Dokumenter
Documents\Premier+2\Samples\Create eller i en mappe efter eget valg.

Sådan startes PREMIER+™ 2 Create og PREMIER+™ 2 Font Create
Q

Q

For at åbne PREMIER+™ 2 Create, i PREMIER+™ 2 Embroidery, klik på PREMIER+™ 2 Create
ikonet
på værktøjslinjen QuickLink. PREMIER+™ 2 Create vil starte.
For at åbne PREMIER+™ 2 Font Create, i PREMIER+™ 2 Embroidery, klik Accessories (tilbehør)
på værktøjslinjen QuickLink toolbar, og derefter, klik PREMIER+™ 2 Font Create .

Programvinduets forskellige dele
Titellinjer
Titellinjen øverst i vinduet er fremhævet, hvis PREMIER+™ 2 Create er aktivt. Værktøjslinjen
Hurtig adgang indeholder ikoner for følgende hyppigt anvendte funktioner: Insert
(Indsæt), Save (Gem), Save As (Gem som), Export (Eksportér), Print (Udskriv), Change Hoop
(Skift ramme), Undo (Fortryd), Redo (Annuller fortryd), Life View (Virkelighedstro visning)
og Design Player (Motivafspiller).
Hvis mere end én forekomst af PREMIER+™ 2 Create er åben, viser hvert åbent vindue
navnet på broderifilen.

Båndlinjen
Båndet indeholder 9 faner: File (Filer), Home (Hjem), Quick Create (Hurtig oprettelse),
Freehand Create (Frihåndsoprettelse), Precise Create (Præcis oprettelse), Edit (Rediger),
Draw (Tegn) eller Paint (Mal), View (Vis) og Help (Hjælp).
Enten er fanen Draw (Tegn) eller Paint (Mal) tilgængelig i forbindelse med et motiv. Valgmulighederne på
menuen File (Filer) er forskellige, afhængigt af om du bruger vinduet Draw (Tegn) eller Paint (Mal). Kun
fanen Paint (Mal) er tilgængelig i PREMIER+™ 2 Font Create.
Du kan også få adgang til valmulighederne på båndet ved at trykke på tasten Alt og derefter det bogstav,
der er fremhævet på fanen, efterfulgt af det bogstav, der er fremhævet på faneelementet, f.eks. Alt, H, M, S.
Nogle funktioner er tilgængelige ved at trykke på Ctrl tasten og en anden tast på samme tid. Disse genveje
vises i værktøjstippet for den pågældende funktion.

Brug fanen Home (Hjem) til at vælge, kopiere, gruppere, flytte, tilpasse størrelsen og rotere
dele af motivet; til at tilføje, ændre og fjerne punkter i objektkonturer; til at indsætte motiver,
broderier, bogstaver, ExpressDesigns og SuperDesigns; til at skifte ramme og til at få vist
broderierne med Life View (Virkelighedstro visning) eller Design Player (Motivafspiller).
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Tilpas størrelsen, og roter den markerede blok
Brug et markeringsværktøj til at
vælge objekter

Få vist, hvordan broderiet vil blive syet
Indsæt et motiv

Vælg en ramme
Gruppér og opdel grupper af objekter
Klip, kopiér, indsæt eller slet valgte objekter
Flyt, tilføj, slet og konverter punkterne for et objekt

Du kan bruge funktionerne QuickStitch™ og QuickTrace under fanen Quick Create (Hurtig
oprettelse) til automatisk at oprette udfyldninger, linjer og satinområder ved at klikke på
farveområder i billedet. Du kan bruge funktionerne under Shape (Figur) til øjeblikkeligt at oprette
figurer med udfyldning eller linjer i motivområdet, som er klar til at blive tilpasset i størrelsen.
Indstil egenskaberne for stingtyperne
Tilføj farveskift
Vælg en figur, og lav den som en linje eller et udfyldningsområde
Opret automatisk et udfyldningsområde
Tegn et billede som en linje med sting
eller en linje

Klip et hul i et
udfyldningsområde
Fremhæv en linje på et udfyldningsområde eller en kolonne
Tegn en bølget linje i et område med MultiWave-udfyldning

Vælg stingtyper og applikationer

Opret et satinområde

Brug fanen Freehand Create (Frihåndsoprettelse) til at tegne konturerne til linjer samt
satin- og udfyldningsområder med en pen på en grafikplade eller ved at trække med
musen. Du kan tegne for at tilføje huller, relieffremhævelseslinjer og MultiWave-linjer i et
udfyldningsområde. Placer punkter for at oprette satinkolonne, fjermønstret satin,
Richelieu-rækker og kolonner med taperede motiver.
Indstil egenskaberne for stingtyperne
Tilføj farveskift, enkeltsting og justeringssting samt stop
et udfyldnings- Placer punkter til en kolonne
Vælg stingtyper og applikationer Tegn
område eller en linj

Tegn et satinområde
Klip et hul i et udfyldningsområde
Tegn en bølget linje i et område
Fremhæv en linje på et udfyldningsområde eller en kolonne med MultiWave-udfyldning

Du kan bruge fanen Precise Create (Præcis oprettelse) til at placere en række punkter eller
Bezier kurver, der definerer konturen af linjer, udfyldninger og satinområder. Du kan
placere punkter eller Bezier kurver for at tilføje huller i udfyldningsområder, og for at
oprette kolonner med satin, fjermønstret satin, Richelieu-rækker og taperede motiver.
Placer punkter for at relieffremhævelseslinjer og MultiWave-linjer i et udfyldningsområde.
Tilføj farveskift, enkeltsting og justeringssting samt stop
Indstil egenskaberne for stingtyperne
Vælg stingtyper og applikationer Opret et udfyldningsOpret en kolonne
område eller en linje

Opret et satinområde Brug Bezier funktion
Klip et hul i et udfyldningsområde
Tegn en bølget linje i et område
Fremhæv en linje på et udfyldningsområde eller en kolonne med MultiWave-udfyldning
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Du kan bruge fanen Draw (Tegn) til at indlæse eller oprette et vektorbillede til dit motiv.
Du kan ændre en eksisterende tegning eller lave din egen tegning. Du kan også indlæse et
rasterbillede og anvende det som baggrund. Du kan også oprette broderimotiver eller
aftryk til PREMIER+™ 2 Modify.
Du kan bruge fanen Paint (Mal) til at indlæse, scanne eller oprette et baggrundsbillede til
dit motiv i vinduet Paint (Mal). Du kan ændre et eksisterende billede eller tegne dit eget
billede.
Du kan bruge fanen View (Vis) til at justere gitteret, måle motivet, vise og nedtone
baggrundsbilledet, vise FilmStrip og ændre visningstilstand eller broderiramme.

Vinduer
PREMIER+™ 2 Create bruger tre vinduer: Design, Draw (Tegn) og Paint (Mal). Du kan skifte
mellem vinduerne ved at klikke på fanerne øverst i vinduet eller ved at trykke på Ctrl +
Tab. Alle fanerne på båndet bruger vinduet Design, undtagen fanerne Draw (Tegn) og
Paint (Mal).
Værktøjslinjen Hurtig adgang

FilmStrip

Faner på båndet Titellinje

Arbejdsområde

Båndlinjen

Statuslinje

Designpanel

Du kan bruge vinduet Design til at tilføje nye områder, linjer og kolonner af sting samt
kommandoer til dit motiv. Du kan også ændre egenskaber for sting.
Du kan oprette stingområder og -linjer med funktionerne QuickStitch™, QuickTrace,
Freehand (Frihånd) og Precise Create (Præcis oprettelse), som findes på fanerne på båndet.
Du kan vælge farver og markere en linje- eller udfyldningstype til stinglinjer eller borter
(f.eks. enkeltsting, ligesting, dobbelte sting, dobbelt zigzag, tredobbelte sting eller
motivlinjer), til udfyldninger (f.eks. mønsterudfyldning, motivudfyldning, figurudfyldning og
dobbeltskraveret udfyldning), til Richelieu-rækker og taperede motiver og til satinkolonner
og -områder. Vinduet Design viser en gengivelse i 3D, 2D eller en objektkontur af stingene i
motivet. For at få vist stingene uden valgte objekter skal du bruge funktionen Life View
(Virkelighedstro visning)
eller Design Player (Motivafspiller) .
Et markeret objekt vises i arbejdsområdet ved hjælp af punkter. Udfyldningsområder,
satinområder og kolonner har mærker, der viser, hvor de starter
og slutter
. Nogle
typer udfyldningsområder har også et oprindelsessted
, der påvirker placeringen af
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stingeffekter. Der findes ligeledes mærker for farveskift
, stop-kommandoer
og
justeringssting
.
Til venstre for Design-vinduets arbejdsområde er FilmStrip, og til højre for arbejdsområdet
er Design Panel (Motivpanel). Brug de forskellige Create-faner til at oprette sting, og brug
fanen Edit (Rediger), FilmStrip og genvejsmenuen (højreklik) til at redigere motivet.
Design Panel (Motivpanel) indeholder farvearket, noter og indstillingerne for motivet
samt vinduerne Clipboard (Udklipsholder) og Overview (Oversigt).

Fanen Font og PREMIER+™ 2 Font Create
Åbn eller gem skrifttypen eller SuperDesign-sættet
Indstil den anbefalede størrelse
Skift egenskaber for skrifttype eller SuperDesign
Kopier flere tegn, f.eks. ændring fra store til små bogstaver
Indsæt ekstra punkter på en lige eller buet linje
Brug en Windows-systemskrifttype som baggrund for hvert tegn
Juster skrifttypegitteret og -hjælpelinjerne, og placer navigationsobjekter
Opdater minaturebillederne, når skrifttypen eller sættet er gemt
Vælg et tegnsæt
Se andre sider med tegn i en skrifttype

Vælg et tegnsæt, der skal redigeres (digitaliserede tegn er grønne

Åbn eller gem et miniaturebillede for det valgt SuperDesign
Vælg position for nærmeste punkt for det aktuelle tegn
Juster størrelsen til visning af skrifttypen eller SuperDesign-sættet

Q

Q

Fanen Font (Skrifttyper) i Design Panel (Motivpanel) i PREMIER+™ 2 Font Create indeholder
funktioner, der kan bruges til at åbne, gemme, eksportere og redigere en skrifttype eller et
SuperDesign-sæt og til at få vist og positionere skrifttypegitteret, hjælpelinjerne og
baggrundstegnene. Du kan vælge en baggrundsskrifttype og et tegnsæt og derefter vælge et
tegn eller et SuperDesign, som skal redigeres. Du kan indstille positionerne for Nearest Point
(Nærmeste punkt) for skrifttyper og indlæse og gemme miniaturebilleder for SuperDesigns.
Du kan få vist et eksempel af skrifttypen eller SuperDesign-sættet i forskellige størrelser.
For at oprette en skrifttype eller et SuperDesign-sæt skal du starte PREMIER+™ 2 Font
Create. I dialogboksen Create or Edit Font (Opret eller rediger skrifttype) skal du vælge
Font (Skrifttype) eller SuperDesign-sæt, og enten redigere en eksisterende skrifttype eller
et eksisterende st, eller angive navn, type og størrelse på din nye skrifttype eller dit nye
SuperDesign-sæt.
Brug fanen Font (Skrifttyper) og de fælles funktioner i PREMIER+™ 2 Create og PREMIER+™
2 Font Create til at tilføje tegn eller motiver til din skrifttype eller dit SuperDesign-sæt.
For at anvende PREMIER+™ 2 Font Create skal du vide en del om sømtyperne, begreberne og værktøjerne i
PREMIER+™ 2 Create.
I referencevejledningen til PREMIER+™ 2 Font Create er der nærmere oplysninger om oprettelse af
skrifttyper og SuperDesign-sæt.
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Vinduet Paint (Mal)
Værktøjslinjen Hurtig adgang Faner på båndet Titellinje Båndlinjen

Arbejdsområde

Kontrolpanel

Statuslinje

Du kan bruge vinduet Paint (Mal) til at indlæse, scanne eller oprette et baggrundsbillede
til dit motiv. Du kan indlæse billeder fra mange sociale medier. Du kan ændre et billede
eller tegne dit eget billede.

Vinduet Draw (Tegn)
Værktøjslinjen Hurtig adgang Faner på båndet Titellinje Båndlinjen Kontrolpanel

FilmStrip

Arbejdsområde

Statuslinje

Du kan bruge vinduet Draw (Tegn) til at indlæse eller oprette et vektorbillede til dit motiv.
Du kan ændre en tegning efter behov, lave din egen tegning for at oprette et broderimotiv
eller et aftryk, eller indlæse et rasterbillede, der skal bruges som baggrundsbillede.
PREMIER+™ 2 Create Sådan kommer du i gang med PREMIER+™ 2 Create & Font Create
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PREMIER+™ 2 Create Termer og konventioner
Markører på skærmen
Markøren vises for det meste i form af en pil på skærmen.
Hvis markøren placeres over en tekstboks, ændres den til en I-streg , og du kan indtaste
tekst, f.eks. i dialogboksen Edit Notes (Rediger noter) på Design Panel (Motivpanel).
Hvis Zoom To Rectangle (Zoom til rektangel)
vælges, vises markøren til at zoome ind .
Hvis funktionen Pan (Panorer) anvendes til at flytte rundt på skærmen, vises
panoreringsmarkøren . Hvis funktionen Get Length (Mål længde)
vælges, vises
målemarkøren
.
På siden Rotate and Crop Picture (Roter og beskær billede) i guiden Guiden ExpressDesign
ændres markøren til en dobbeltpil , når du flytter beskæringslinjerne, eller til en
firdobbelt pil , når du flytter beskæringsområdet. Når du bruger funktionen Express
Embroidery, ændres markøren til en pipettemarkør , der gør det muligt at vælge farver
fra et billede som trådfarver eller vælge en baggrundsfarve.
På fanen Freehand Create (Frihåndsoprettelse) skifter markøren til en pen
, hvis
funktionerne til frihåndsoprettelse anvendes.
På fanen Precise Create (præcis oprettelse) skifter markøren til en cirkel , hvis
funktionerne til præcis oprettelse vælges, og i Bezier mode funktionen skifter markøren til
en Bezier Mode pil , hvis du tegner linjer. I Bezier Mode funktionen skifter markøren til
Convert Points to Symmetric
, når punkterne konverteres til Symmetric. Når punkter
konverteres til Smooth, skifter markøren til Convert Points to Smooth , og når punkter
konverteres til Corner points, skifter markøren til Convert Points to Corner pointer .
Når punkter på punktlinjer eller Bezier linjer justeres, eller hvis et Fabric (stof ) håndtag
bruges til et justere et stof, skifter markøren til et lille kryds
(en flyttepil).
Hvis Insert ExpressDesign (Indsæt ExpressDesign)
er valgt, vises markøren til tegning af
et rektangel .
Når der vælges en funktion til valg af farve , vises pipettemarkøren
.
Markørerne for Box Select
, Freehand Select
, eller Freehand Point Select
vises,
når de tilsvarende funktioner er valgt. Markøren Ellipse Select (Markér med ellipse)
eller Magic Wand (Tryllestav)
vises, når disse funktioner vælges i vinduet Paint (Mal).
Markøren med diagonal dobbeltpil vises, når musemarkøren er oven over et håndtag
med kvadratisk hjørne . Markøren med vandret dobbeltpil
vises, når musemarkøren
er oven over håndtaget til vandret spejlvending . Markøren med lodret dobbeltpil
vises, når musemarkøren er oven over håndtaget til lodret spejlvending
. Markøren
skifter til en firdobbelt pil
(en flyttemarkør), når den er oven over en markeringsboks.
I vinduet Paint (Mal) skifter markøren til en malerspand , når Flood Fill (Udfyld alt)
vælges, til en børstemarkør , når Paintbrush (Malerpensel)
vælges, og til en
kalligrafimarkør , når Calligraphy (Kalligrafi)
vælges.
Oprettelsesmarkøren
er ikke en musemarkør, men et mærke, som viser, hvor det næste
objekt vil blive tilføjet, hvis det er i slutningen af motivet. Disse markører vises kun, når
mindst ét objekt er blevet digitaliseret på det aktuelle tegn eller SuperDesign, og når et af
oprettelsesværktøjerne er valgt.
Q
Q

Q
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Når objekter vil blive tilføjet i slutningen af motivet, er markøren pink
.
Når objekter skal indsættes (dvs. det markerede objekt er ikke sidste objekt i motivet), er
mærket, som viser afslutningspunktet i det markerede objekt, orange
.
Når objekter skal indsættes, viser et blåt mærke
objekt i motivet.

positionen for første punkt i det næste

PREMIER+™ 2 Create Sådan kommer du i gang med PREMIER+™ 2 Create & Font Create

Billedfiler
Der kan indlæses følgende billedfilformater i PREMIER+™ 2 Create: Windows eller OS2
Bitmap (.bmp), JPEG-JFIF Compliant (.jpg, .jif, .jpeg), Portable Network Graphics (.png),
Tagged Image File Format ukomprimeret (.tiff, .tif ), 4QB (.4qb), QuiltSewClever / Quilt
Artist / Shirley Stitcher QCC (*.qcc), Windows Meta File (.wmf ), Windows Enhanced Meta
File (.emf ), CorelDraw (.cdr version 7-13, .cmx), Encapsulated PostScript File (*.eps),
Scalable Vector Graphics (.svg), HPGL (*.hp og *.plt), PC Quilter (*.txt), Statler Stitcher
(*.qli), AutoCAD (*.dxf ), CompuQuilter (*.cmd og *.cqp), Handi Quilter (*.hqf ), IntelliQuilter
(*.iqp) og Windows Icon (.ico). Derudover kan der i guiden ExpressDesign indlæses .4dqfiler, som er lavet med PatternCAD-modulet fra Grace Company.
PREMIER+™ 2 Create kan gemme et billede i et af følgende billedfilformater: Windows eller
OS2 Bitmap (.bmp), JPEG Low Quality (.jpg), JPEG High Quality (.jpg), Tagged Image File
Format ukomprimeret (.tif ) og Portable Network Graphics (.png). En tegning kan gemmes
i formatet 4QB (.4qb) og bruges til at oprette et motiv; eller en søm ved brug af visse
symaskiner; eller et aftryk til PREMIER+™ 2 Modify. Billedet eller tegningen gemmes også
som en del af .edo-filen (Design Outline File).
PREMIER+™ 2 Create kan uploade billeder og videoer af broderimotiver fra Design Player
og Life View til Facebook®
, Flickr® , Twitter®
og YouTube® .

Motivfiler
I PREMIER+™ 2 Create kan der indlæses og gemmes broderimønstre (motivkonturer) i filer
af typen .edo. Når et motiv gemmes, gemmes billedet sammen med det.
I PREMIER+™ 2 Create kan der indsættes en fil af typen .can (fra 5D™ Design Creator).

Broderifilformater
I PREMIER+™ 2 Create kan der indsætte et af følgende filformater: Bernina (.art version 1, 2,
3), Brother/Babylock/Bernina PEC (.pec), Brother/Babylock/Bernina PES (.pes version 2 10), Compucon/Singer PSW (.xxx), Husqvarna Viking/Pfaff (.vp4, .vp3 and .vip), Husqvarna
(.hus, .shv and .dhv), Janome (.jef and .sew), Melco (.exp), Pfaff (.pcs), Tajima (.dst) og
Toyota (.10*).
PREMIER+™ 2 Create kan eksportere følgende broderifilformater: Husqvarna Viking / Pfaff
(.vp4 og .vp3), Brother/Babylock/Bernina PEC (.pec), Brother/Babylock/Bernina PES (.pes
version 2 - 10), Compucon/Singer PSW (.xxx), Husqvarna Viking / Pfaff (.vip), Husqvarna
(.hus, .shv), Janome (.jef, .sew), Melco (.exp), Pfaff (.pcs), Tajima (.dst) og Toyota (.10*).
Det foretrukne filformat til eksport af broderier er .vp4, da dette format gemmer de separate dele af
motiver, som består af flere dele. Det gemmer også oplysninger om ramme, baggrund og applikationer,
trådfarver og noter.

PREMIER+™ 2 Create Sådan kommer du i gang med PREMIER+™ 2 Create & Font Create
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Processen til oprettelse af motivet

2

PREMIER+™ 2 Create anvendes til at skabe motiver til broderier.
Du kan anvende et motiv, som er oprettet i PREMIER+™ 2 Create, til at oprette et broderi, og du kan
anvende det samme motiv til at oprette ellers identiske broderier til forskellige opspændingsrammer.

Det er ikke nødvendigt at manipulere individuelle sting.

Start med et billede.

Få vist og opret objekter i motivet ved at
bruge funktionerne under Create-fanerne.

Brug guiden Guiden ExpressDesign
til at oprette et motiv.

Få vist og rediger objekter, der vises i 3D, 2D eller som konturer

Tilføj områder, f.eks. taperede motiver
eller Richelieu-rækker, eller indsæt
nye elementer.
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Rediger områder, f.eks. til
specialudfyldninger.

Q

Q

Q

Det er muligt at lave et nyt motiv på tre forskellige måder:
Opret et motiv automatisk ved hjælp af guiden Guiden ExpressDesign. Guiden tager
udgangspunkt i et billede, som konverteres til et motiv.
Indlæs eller tegn et billede, og lav derefter et motiv ved at følge billedet automatisk med
QuickStitch™- og QuickTrace-funktionerne på fanen Quick Create (Hurtig oprettelse) Det
er muligt at tilføje yderligere elementer i motivet ved hjælp funktionerne under Freehand
Create (ved at tegne konturer med en mus eller på en grafikplade) eller Precise Create (ved
at placere punkter) samt tilføje figurer og kolonner.
Opret et motiv efter egen fantasi uden noget baggrundsbillede ved primært at bruge
funktionerne under Freehand Create (Frihåndsoprettelse), Precise Create (Præcis
oprettelse), Column (Kolonne), Shape (Figur) og Command (Kommando).
Brug File (Filer), New (Ny)
eller File, New Window (Nyt vindue)
til at påbegynde et
nyt motiv med guiden Guiden ExpressDesign. I guiden kan du oprette et nyt motiv
automatisk, indlæse et billede til et nyt motiv, indlæse et eksisterende motiv eller starte et
nyt motiv uden billede. På hovedskærmbilledet kan du indsætte
et motiv. I menuen
File (Filer) kan du åbne
et motiv, åbne det seneste motiv eller indlæse et motiv med
funktionen træk og slip. Brug Insert (Indsæt) til at indlæse en motiv, som ligger på en .canfil (Design Outline File).

Brug af et billede som en baggrund
Når du starter med et tomt motiv, kan du bare vælge en opspændingsramme og begynde
at kreere dit motiv ved hjælp af funktionerne under Freehand Create (Frihåndsoprettelse),
Precise Create (Præcis oprettelse), Command (Kommando) og Column (Kolonne). Det er
dog mest almindeligt at oprette et motiv på baggrund af et billede. Du kan oprette dit
eget billede ved hjælp af funktionerne i vinduet Draw (Tegn) og vinduet Paint (Mal). Du
kan åbne en eksisterende tegning med funktionen Open Drawing (Åbn tegning)
eller
Insert Drawing (Indsæt tegning) . Du kan åbne et eksisterende maleri med Open
Picture (Åbn billede)
og Insert Picture (Indsæt billede)
eller bruge From Scanner or
Camera (Fra scanner eller kamera)
til at indlæse et billede fra en scanner eller et
digitalkamera.
For at åbne et broderi som et motiv skal du bruge File (Filer), New (Ny)
eller File (Filer), New Window
(Nyt vindue)
for at påbegynde et motiv uden billede, og du skal bruge Insert Embroidery (Indsæt
broderi)
for at konvertere et broderi til et motiv.

Det anbefales, at du gemmer dit billede, så snart du er færdig med at oprette eller redigere
det. Herefter kan du enten sende billedet til guiden Guiden ExpressDesign
fra menuen
File (Filer) eller åbne vinduet Design og begynde at oprette dit motiv ved hjælp af
funktionerne under QuickStitch™, Freehand Create og Precise Create.
Du kan indsætte eksisterende motiver, broderier, bogstaver eller SuperDesigns i dit
syprojekt. Gem de færdige motiver ved hjælp af Save (Gem)
eller Save As (Gem som) ,
og opret derefter et broderi med Export (Eksportér) .

PREMIER+™ 2 Create Processen til oprettelse af motivet
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GuidenGuiden ExpressDesign
Brug guiden Guiden ExpressDesign til automatisk at oprette nye broderier ud fra billeder.
Det er muligt at oprette tre forskellige motivtyper i guiden Guiden ExpressDesign: Express
Embroidery (Hurtigt broderi), Express Trace (Hurtigt omrids) og Express Border (Hurtig bort).

Fra et billede...

... til et færdigt motiv og broderi.

Guiden Guiden ExpressDesign kan startes på tre forskellige måder, når du skal oprette et
nyt motiv.
Q

Q

Q

Du kan bruge File (Filer), New (Ny)
eller File, New Window (Nyt vindue)
til at rydde
skærmbilledet i PREMIER+™ 2 Create og oprette et nyt motiv.
I vinduet Draw (Tegn) eller Paint (Mal) skal du bruge File (Filer), Send To Wizard (Send til
guide) for at sende det aktuelle billede til guiden Guiden ExpressDesign.
Du kan bruge Insert ExpressDesign (Indsæt ExpressDesign)
til at oprette et nyt motiv i
guiden Guiden ExpressDesign, som passer proportionalt ind i et rektangel, du tegner, eller
som passer ind i den aktuelle ramme.
Hvis du er startet med File (Filer), New (Ny)
eller File, New Window (Nyt vindue) , er
det i guiden Guiden ExpressDesign endvidere muligt at indlæse et billede til et nyt motiv,
indlæse et eksisterende motiv eller starte på et nyt motiv uden billede.

Brug af eksisterende motiver
Det er muligt at bruge et hvilket som helst motiv som udgangspunkt for et nyt motiv.
Dette gælder også for eventuelle motiver, du har oprettet ved hjælp af guiden Guiden
ExpressDesign, og som du kan ændre eller pynte på efter eget valg.
For eksempel kan et motiv ændres væsentligt ved at tilføje eller fjerne en bort, ændre
udfyldningstype eller ændre mønstret i et udfyldningsområde. Hvis du ønsker at bruge
motivet i en anden størrelse, er det også muligt at ændre linjetyperne fra satinsting til
ligesting, tredobbelte sting eller motivsting. Alle linjer eller områder kan ændres til
applikationer.
Du kan anvende eksisterende motiver og motiver, der er oprettet i guiden Guiden
ExpressDesign, til at oprette nye motiver og motivkollager.

De enkelte dele i et motiv
Q

Et motiv i PREMIER+™ 2 Create består af områder, linjer, kolonner og kommandoer.
Udfyldningsområder og linjer
Områdefunktionerne anvendes til at oprette mange forskellige typer af udfyldte områder
eller stingområder, hvor der kan placeres udfyldninger, såsom Pattern fill
(Mønsterudfyldning)
(og huller). Der kan også oprettes Running stitch (Løbesting)
,
Double stitch (Dobbelte sting)
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, Double zigzag (Dobbelt zigzag)
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, Triple stitch

(Tredobbelte sting)
, Satin
eller Motif lines (Motivlinjer)
selvstændigt, eller således at de omkranser et område.

. Linjer kan oprettes

Linjer defineres af punkter, som kan flyttes for at ændre linjens form eller for at ændre et område, som
linjen omslutter.
Q

Columns
Kolonnefunktionerne anvendes til at oprette Satin Column (satinkolonne)
Satin (fjermønstret satin)

Q

(taperede motiver)
Kommandoer

, Richelieu Bars (Richelieu rækker)

, Feathered

og Tapered Motifs

.

Kommandoer er instruktioner, såsom skift af trådfarve
stop
.

, et justeringssting

eller et

Betegnelsen ”objekt” anvendes til at henvise til alle disse områder, linjer, kolonner og kommandoer.

Når der oprettes et broderi ud fra et motiv, konverteres hver linje eller hvert område til
sting, og stingrækkefølgen styres af objekternes rækkefølge i motivet.
Du kan se objekternes rækkefølge i FilmStrip.

Der kan tilføjes objekter til et motiv på flere forskellige måder:
• Brug guiden Guiden ExpressDesign til at oprette et helt motiv med alle de nødvendige
linjer, områder og kommandoer. Du kan redigere motivet eller lave tilføjelser som du
ønsker.
• Brug Create-fanerne til at tilføje nye objekter til et motiv, som kan baseres på et billede,
der vises i baggrunden, og til at ændre egenskaberne for disse objekter.
• Brug fanen Home (Hjem) til at indsætte komplette motivelementer, broderier ,
skrifttypetegn

og SuperDesigns

, eller til at kopiere og indsætte markeringer.

Billeder
De fleste motiver er baseret på billeder, enten ved at bruge guiden Guiden ExpressDesign
eller ved at bruge funktionerne på Create-fanerne til at følge et billede. I vinduet Draw
(Tegn) og vinduet Paint (Mal) i PREMIER+™ 2 Create er det muligt både at redigere
eksisterende billeder og oprette nye billeder.

Ændring af et billede under oprettelsen af et motiv
Du kan ændre et billede i løbet af designprocessen. Du kan f.eks. opdele eller flette
farveområder, så de giver det ønskede resultat, ved hjælp af QuickStitch™ eller QuickTrace.
Du kan også tegne nye detaljer, indsætte MiniPics-billeder, flytte, kopiere og tilpasse
størrelsen af markerede områder osv.

Billeder til guiden Guiden ExpressDesign
Hvis du ønsker at ændre et billede, før du bruger det i guiden Guiden ExpressDesign, skal
du indlæse det direkte i vinduet Draw (Tegn) eller vinduet Paint (Mal). Klik på File (Filer),
New (Ny)
eller File, New Window (Nyt vindue)
, og vælg den relevante
valgmulighed. Indlæs derefter billedet. Du kan også indlæse et billede, når vinduet Draw
(Tegn) eller Paint (Mal) allerede er åbent.
Det er kun vektorbilleder, der kan justeres i vinduet Draw. Rasterbilleder kan bruges som baggrund i
vinduet Draw (Tegn) eller redigeres i vinduet Paint (Tegn).

Juster billedet i vinduet Draw eller Paint, gem det med et nyt navn, og brug derefter det
nye billede i guiden Guiden ExpressDesign ved hjælp af funktionen File (Filer), Send To
Wizard (Send til guide) .
PREMIER+™ 2 Create Processen til oprettelse af motivet
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Når vektorbilleder sendes igennem guiden fra vinduet Draw (Tegn) ved hjælp af
indstillingen ”Retain individual object layers” (Bevar individuelle objektlag), passer
rækkefølgen i broderiet til rækkefølgen i vinduet Draw eller i FilmStrip.
Linjer konverteres til ligesting (0,5 eller 1 mm), tredobbelte sting (2 mm) eller satinsting (3 mm eller
derover) afhængig af deres bredde. Udfyldte områder konverteres til mønsterudfyldning.
Det er en god ide at bevare originalbilledet, hvis du vil justere det igen med andre indstillinger.

Fremhævelse af detaljer
Fremhævelsen af detaljer i et billede afhænger af billedets overordnede størrelse, efter at
det er blevet beskåret, så små detaljer er tydeligere i et lille billede. Endvidere forstørres
små detaljer, når størrelsen på motivet øges. Det betyder, at visse detaljer kan fremhæves,
hvis du laver et større motiv med det samme billede.
Meget små detaljer i et billede kan undertiden blive ignoreret, fordi de ikke er store nok til
at blive oprettet som et område eller en kontur i et broderi. For at fremhæve detaljer skal
du vælge Picture Options (Billedindstillinger) i guiden Guiden ExpressDesign, kontrollere,
at Expand Pixel-Thin Lines (Udvid pixel-tynde linjer) er valgt og indstille Area Sensitivity
(Områdefølsomhed) til High (Høj). Hvis dette ikke fungerer, skal du enten forstørre
detaljerne i vinduet Paint eller forbinde små detaljer, så de oprettes som én enkelt kontur,
hvis det drejer sig om konturdetaljer.

Billeder til QuickStitch™ og Freehand
Den bedste størrelse til et baggrundsbillede i PREMIER+™ 2 Create er
ca. 1500 x 1500 pixels (eller derover).
Hvis du kun skal bruge et lille udsnit af det billede, der er blevet indlæst, kan du vælge det
relevante område ved hjælp af funktionen Box Select (Markér med boks) og derefter fjerne
resten af billedet med funktionen Crop (Beskær).
QuickStitch™-funktionerne bruger definerede farveområder til at placere områder og
linjer. Brug funktionen Color Tolerance (Farveudjævning) til at flette forskellige
farvenuancer for at ændre størrelsen på dette område.

Billeder som Baggrunde
Brug Embroidery for at fremhæve et billede.
Når du bruger PREMIER+™ 2 Create i forbindelse med billeder, kan du vælge forskellige
sting for at fremhæve ønskede detaljer i et billede, der er trykt på stof. Du kan f.eks. lave en
kontur rundt om en figur med tråde i komplementær- eller kontrastfarver, du kan lave
skinnende effekter med metaltråd, eller du kan skabe tredimensionelle effekter med
skygger og tilføje udsmykninger med motivsting.
Som en hjælp til at se stingene på billedet kan du bruge skyderen i tilstanden Background
(Baggrund) på fanen View (Vis) til at skifte billedvisningen mellem On (Til) , Fade
(Nedtonet)
og Off (Fra)
.
Brug Alignment Stitches (Justeringssting)
til at justere broderiet på et billede, som er
trykt på stof.

Trykning af billeder på stof
Det anbefales at afprøve de udskrevne billeder på det endelige stof, da farverne ikke altid
ser ud på stoffet, som de gør på skærmen.
Billedet kan udskrives med farver, der er nedtonet 50 %. Denne teknik bevirker, at
broderiet fremstår klart i forhold til billedet.
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Oprette blade med Guiden ExpressDesign
1
2
3
4

5
6

7
8
9
10
11

12

13
14

Klik på File (Filer), New (Ny)
eller File, New Window (Nyt vindue)
. Nu vises siden Choose
Design Type (Vælg motivtype) i guiden Guiden ExpressDesign.
Lad indstillingen Create Express Embroidery (Opret hurtigt broderi) være markeret, og klik på Next
(Næste). Siden Choose Picture (Vælg billede) vises.
Klik på Load a Picture (Indlæs et billede)
. Fremviseren vises.
I billedfremviseren skal du finde Documents\Premier+2\Samples\Create\Pics. Billederne i mappen
vises.
Hvis du placerer pilemarkøren over et miniaturebillede uden at klikke på det, vises navnet på billedet.
Billedet har navnet ”Petals.wmf”. Alternativt kan du vælge en ikonvisning, som viser navnene.
Klik på miniaturebilledet “Petals.wmf” og derefter på OK. Billedet indlæses på siden Choose Picture
(Vælg billede), og navnet på billedet vises nedenfor i eksempelområdet.
Klik på Next. Siden Rotate and Crop Picture (Rotér og beskær billede) vises.
Bemærk, at billedet endnu ikke har nogen baggrundsfarve. Dette skyldes, at billeder i formatet Windows
Meta File (wmf) kan have en tom baggrund. Når billedet er blevet beskåret, anvendes hvid farve af guiden
Guiden ExpressDesign til at udfylde de tomme områder.
Hvis du ikke ønsker at bruge en hvid tråd som baggrundsfarve i et Express Embroidery-broderi, kan du
fjerne farven ved hjælp af siden Choose Thread Colors (Vælg trådfarver). Den hvide baggrund ignoreres af
Express Trace (Hurtigt omrids) og Express Border (Hurtig bort).
Det er ikke nødvendigt at foretage tilpasninger i beskæringsområdet. Klik på Next, og siden Design
Size (Motivstørrelse) vises.
Vælg Fit Design To Hoop (Tilpas motiv til ramme).
Klik på Change Hoop (Skift ramme).
Dialogboksen Hoop Selection
(Rammevalg) vises.
Kontrollér, at afkrydsningsfeltet Enter
Hoop Size (Angiv rammestørrelse)
ikke er markeret.
Indstil Hoop Group til Universal, og
indstil Hoop Size til 240 mm x 150 mm
– Universal Large Hoop 2. Kontrollér,
at indstillingen Orientation (Retning)
er angivet til Rotated (Roteret), og klik
derefter på OK. Der vises et eksempel
på den valgte opspændingsramme.
Klik på Next. Nu vises siden Choose
Thread Colors (Vælg trådfarver).
Bemærk, at alle fem mulige farver
automatisk er blevet valgt.
Hvis trådsortimentet i boksen Change All To (Skift alle til) ikke er indstillet til Robison-Anton Rayon 40,
skal du klikke på rullepilen forneden og vælge Robison-Anton Rayon 40.
Under Background Color (Baggrundsfarve) viser det store hvide felt, at hvid er brugt som
baggrundsfarve. Den hvide baggrund er ikke nødvendig. Derfor skal du kontrollere, at
afkrydsningsfeltet Automatically Remove Background Color (Fjern automatisk baggrundsfarve) er
markeret. Hvis der er et ternet mønster i trådfarve-eksemplet, betyder det, at der ikke er nogen sting.
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Klik på Next (Næste). Stingene
oprettes, og derefter vises siden
Fabric and Stitch Type Options
(Indstillinger for stof og stingtype).
Kontrollér, at Fabric (Stof ) er indstillet
til Woven (Vævet).
Bemærk, at motiveksemplet vises på det
valgte stof. Dette stof er muligvis
forskelligt fra det stof, der er valgt i
PREMIER+™ 2 Configure, men
baggrundsfarven, der er valgt i
PREMIER+™ 2 Configure anvendes altid.
Sørg for at indstillingen Design
Underlay (Motivunderlægningssting)
er slået fra, og flyt skyderen Preferred
Stitch Type (Foretrukken stingtype)
helt ud til venstre.
I dette tilfælde vil visse af blomsterbladene blive ændret til letbroderede udfyldningsmønstre, og man vil
kunne se underlægningsstingene, hvis indstillingen ikke deaktiveres.
Klik på Finish (Udfør). Der vises nu et billede af det endelige motiv i arbejdsområdet.
Klik på knappen Edit (Rediger)
ved siden af boksen Notes (Noter) på motivpanelet.
I dialogboksen Notes (Noter) skal du skrive ”Floral”.
Brug funktionen til hurtigt valg af nøgleord, og tilføj nøgleordene ”Flowers and Gardens”. Klik derefter
på OK.
De noter, der angives for motivet, vil også blive gemt i broderiet, når det eksporteres i formatet .vp4. Noter
bruges til at søge efter broderier ved at bruge nøgleord i Windows® Stifinder.
Klik på Save (Gem)
, og find mappen Documents\Premier+2\MyDesigns.
Skift filnavnet til ”PetalsBasicFill”, og klik på Save (Gem).
Hermed gemmes dit projekt som en motivfil i .edo-format.

Ændring af et udfyldningsområde til et bladmønster
1

2
3
4

5
6
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Klik på File (Filer), New (Ny)
eller File, New Window (Nyt vindue)
. På siden Choose Design Type
(Vælg motivtype) i guiden Guiden ExpressDesign skal du vælge Load Existing Design (Indlæs
eksisterende motiv) og klikke på Next (Næste). På siden Open Existing Design (Åbn eksisterende
motiv) skal du klikke på Load a Design (Indlæs et motiv)
, finde mappen
Documents\Premier+2\Samples\Create\Edo og indlæse filen “PetalsBasicFill“.
Du kan også anvende det broderi med blade, som du oprettede i ”Oprette blade med Guiden
ExpressDesign” på side 15.
Klik på File, Preferences (Præferencer)
, og sørg for, at Color Tolerance (Farvetolerance) er valgt (skal
være markeret), og at Tie Off Before and After Trims (Hæftning før og efter tilklipning) er valgt.
Klik på fanen View (Vis), og indstil Grid size (Gitterstørrelse) til 5 mm.
I farvearket på Design Panel (Motivpanel) skal du markere afkrydsningsfeltet
ud for den fjerde farve (slate blue) for at skjule objekter, hovedsageligt
satinborter, som bruger den pågældende trådfarve. Dermed bliver det
nemmere at markere udfyldningsområderne.
Hvis du holder pilemarkøren over en farve på arbejdsarket, vises en pop opbeskrivelse af tråden.
Klik på fanen Home (Hjem).
Sørg for, at Edit Points (Rediger punkter)
er markeret.

PREMIER+™ 2 Create Processen til oprettelse af motivet
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Klik på venstre blomsterblad tæt på
kanten. Omridset af
udfyldningsområdet vises ved hjælp
af punkter. Det vises som et Pattern Fill
(Mønsterudfyldning) på statuslinjen
og i FilmStrip.
Hvis statuslinjen viser Box Select, er
denne funktion valgt i stedet for Edit
Points (Rediger punkter)
. Klik på Edit
Points, og kig igen.
Højreklik i arbejdsområdet.
Dialogboksen Fill Area and line
(Udfyldningsområde og linje) vises, og
den viser egenskaberne for Pattern Fill
(Mønsterudfyldning).
Via dialogboksen Fill Area and Line
(Udfyldningsområde og linje) kan du
ændre udfyldnings- og linjetyperne i dit
motiv og indstille egenskaberne for
linjerne og udfyldningerne.
Klik på pil ned under
udfyldningseksemplet i området
Pattern (Mønster).
Udfyldningskategorien er i øjeblikket
indstillet til Standard 1. Rul op i
udfyldningsgalleriet, og find kategorien “Plants & Flowers 1“.
Placer markøren over mønstereksemplet i række 2, kolonne 2. Mønsternummeret er 164.
Det er muligt at vælge mønstre direkte ved at angive det relevante mønsternummer i feltet Pattern
(Mønster).
Klik for at vælge mønster 164.
Kontrollér, at Density (Tæthed) er indstillet til 2 som ønsket.
Indstil Angle (Vinkel) til 45. Klik på Apply (Anvend) for at se
det nye mønster på venstre blomsterblad. Klik derefter på
OK.
Selvom du klikker på Cancel (Annuller), har Apply ændret
stingene. For at vende tilbage til det originale mønster skal du
derfor klikke på Undo
.
For yderligere øvelser, der anvenderPREMIER+™ 2 Create, se
PREMIER+™ 2 Create Reference Guide.

PREMIER+™ 2 Create Processen til oprettelse af motivet
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3

Visning af motiver

På fanen View (Vis) kan du indstille, hvordan du vil have vist motivet, baggrundsbilledet
og rammen.
Mål et objekt eller et motiv

Vis og juster gitteret

Skift visningstilstand

Vis og nedton baggrunden

Vis motivpanelet og FilmStrip

Vælg en anden ramme

View Mode
Brug View Mode (Visningstilstand) til at skifte mellem at få vist stingene i 3D , 2D
eller som et objekt . I 3D View (3D-visning)
kan du se, hvordan broderiet sys med
tredimensionel skygge. I 2D View (2D-visning)
kan du se de enkelte sting uden skygge.
Sting, der sys med flerfarvede tråde, tegnes udelukkende med den første farve. I Object
View (Objektvisning)
vises konturen af objekterne i motivet.

3D-visning

2D-visning

Objektvisning

Med funktionen Grid (Gitter)
er det muligt at slå baggrundsgitteret til og fra. Du kan
bruge gitteret til at rette stingobjekter og kontrolpunkter ind efter hinanden.
Gitterstørrelsen kan indstilles til mellem 1 og 50 mm.
Den gitterstørrelse, der indstilles i vinduet Design, kan også påvirke vinduerne Paint (Mal) og Draw (Tegn).

Du kan bruge skyderen i området Background (Baggrund) til at vise, nedtone eller gemme
baggrundsbilledet.

Brug Background On (Baggrund slået til)
til at få vist billedet i baggrunden

Brug Fade (Nedton)
til at
nedtone farverne 50 %.

PREMIER+™ 2 Create Visning af motiver

Brug Background Off (Baggrund slået fra)
til at skjule billedet.

18

Design Panel
Brug Design Panel (Motivpanel) til at få vist oplysninger om motivet, vise og skifte farver,
vise og ændre noterne og indstillingerne og til at få vist vinduet Clipboard (Udklipsholder)
og Overview (Oversigt).

Kontrollér motivoplysningerne
Visning og ændring af trådene og effekterne i motivet
Skumeffekt
Sekundære trådfarver til udfyldninger med borter
eller farvegradueringer
Dobbelttrådeffekt
Skift en trådfarve
Vis og gem sekundære trådfarver
Vælg oplysninger om noter eller indstillinger
Rediger oplysninger om noter eller indstillinger
Se den aktuelle vinduesposition i arbejdsområdet
Se indholdet i udklipsholderen

Farver
Du kan bruge Color Change (Farveskift)
og Pick Color (Vælg farve)
på Createfanerne, eller Insert Color Change (Indsæt farveskift)
på FilmStrip til at vælge en ny
trådfarve til de stingobjekter, som du skal til at tilføje til motivet. Det første farveskift er til
at starte med indstillet til mellemblå. En farveskiftkommando angives med en lille blå
cirkel med et C
.
For at ændre en eksisterende farve skal du dobbeltklikke på den ønskede farve på
farvearket på motivpanelet eller vælge farven i arbejdsarket og klikke på Change Color
(Skift farve)
. Alternativt kan du højreklikke på farven i FilmStrip og vælge Properties
(Egenskaber). Dialogboksen Color Selection (Farvevalg) vises.
For at slette et farveskift skal du vælge farveskiftet i FilmStrip eller på arbejdsområdet.
Derefter skal du klikke på ikonet Delete (Slet)
, bruge Delete-tasten eller højreklikke i
FilmStrip og vælge Delete (Slet). Det første farveskift i et motiv kan ikke slettes.
For at indsætte en farve skal du vælge det objekt, efter hvilket farveskiftet ønskes, og
klikke på Color Change (Farveskift)
på en af Create-fanerne eller højreklikke i FilmStrip
og vælge Insert Color Change (Indsæt farveskift) i genvejsmenuen. Du kan også anvende
Pick Color (Vælg farve)
og vælge en farve fra baggrundsbilledet.
Vælg en farve i boksen Color Selection (Farvevalg), der vises. Du kan vælge en hvilken som
helst trådnuance på de tilgængelige trådproducenters paletter (f.eks. Sulky Rayon 40 eller
Robison-Anton Cotton 50) eller en tråd, du har føjet til MyThreads. Du kan vælge farver
ved visuel markering eller ved at indtaste nummeret på en trådnuance. Alternativt kan du
vælge et farvetema under “Quick Colors” og derefter vælge en af de 32 farver. Du kan også
tilføje en tråd- eller nåleeffekt til den valgte tråd. Når du har valgt den ønskede farve, skal
du klikke på OK.

PREMIER+™ 2 Create Visning af motiver
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Brug farvearket i
motivpanelet og
Brug farvearket til at
filterknapperne i området
vise eller skjule en farve
Hide Obejct Types (Skjul
Klik på en farveblok for at vælge den
objekttyper) på fanen Edit
Symbol for trådeffekt
(Rediger) til at få vist eller
Hold markøren hen over
skjule visse farveblokke og
en trådfarve for at få vist navnet
objekttyper i motivet. Du
kan også bruge skyderne i
Sekundær trådfarve
området Draw Range
(Tegneområde) på fanen
Vis eller skjul sekundære farver
Edit (Rediger) og FilmStrip til
at ændre, hvordan motivet
Skift den valgte farve
vises.
Yderligere egenskaber for farverne på visse objekter indstilles i dialogboksen med
egenskaber for det pågældende objekt, eksempelvis graduerede udfyldninger og borten
på et udfyldningsområde Så vises de som sekundære farver i farvearket og kan justeres
derfra.

Mønsterudfyldning med en bort

FilmStrip og arbejdsarket
viser begge farver

Angiv en separat bortfarve på fanen Line
(Linje) i dialogboksen med egenskaber

En flerfarvet, gradueret udfyldning eller en satinkolonne vises med et skraveret mønster i
FilmStrip. For at få vist disse farver på arbejdsarket skal du markere Design Property
Colors
under arbejdsarket i Design Panel (Motivpanel) til højre for vinduet Design.

Gradueret mønsterudfyldning
med en bort
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FilmStrip og arbejdsarket
viser alle farver
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Indstil farverne for den graduerede
udfyldning i dialogboksen med
egenskaber

FilmStrip
Med FilmStrip kan du få vist den nummererede rækkefølge af objekter, markere et objekt,
ændre rækkefølgen af objekterne, markere objekter, der skal vises, slette objekter,
indsætte farveskift og stop, få vist egenskaberne for det markerede objekt og ændre
egenskaberne for objekterne globalt eller i en markering.
Det første objekt er en farve
eller gruppe

Få vist objektets farve
på trådfarvelinjen

Linje mellem kæder af
sammenkædede objekter

Både udfyldnings- og bortfarven vises
Område med flerfarvet
gradueret udfyldning

Der er ingen linje mellem
sammenkædede objekter
Rul op og ned på FilmStrip

Objekter vises med deres
form eller et mærke

Brug knapperne til bestemmelse
af layout-rækkefølgen til
at flytte objekterne på FilmStrip

Navnet på objekttypen vises

Vis gruppeindhold
Markér det sidste synlige objekt

Trådfarvelinjen
Farvelinjen viser farven på de enkelte objekter samt et ikon, der repræsenterer en
trådeffekt, også selvom farveændringerne er skjult.
Et udfyldningsområde med en bort i en anden farve vises med to farver. En flerfarvet, gradueret udfyldning
eller en satinkolonne vises med et skraveret mønster. For at få vist disse farver på arbejdsarket skal du
markere Design Property Colors
under arbejdsarket i Design Panel (Motivpanel) til højre for vinduet
Design.

Visning af grupper i FilmStrip
Grupper vises med et orange gruppehoved i FilmStrip. Gruppehovedet er en udfyldt
orange blok, når det er markeret, og har en orange kontur, når det ikke er markeret.
Objekterne i gruppen har en svag grå baggrund i FilmStrip i modsætning til de objekter,
der ikke er en del af gruppen, som har en hvid baggrund. Når gruppehovedet er markeret,
markeres alle andre elementer i gruppen også og fremhæves.
Brug Display Group Contents (Vis gruppeindhold)
for at skifte mellem at få vist objekterne i grupper i
FilmStrip og kun at få vist rækkerne med gruppehoveder i FilmStrip.

PREMIER+™ 2 Create Visning af motiver
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Oprettelse af elementer i motivet

4

Et motiv i PREMIER+™ 2 Create består af områder, linjer, kolonner og kommandoer
(objekter). Når du har lavet et udfyldnings- eller satinområde eller en kolonne, kan du
fremhæve området eller kolonnen ved at anbringe nålepunkter for at fremhæve mønstret.
Du kan bruge linjer som individuelle stinglinjer eller borter omkring et område eller en
applikation.
Linjer defineres af punkter, som kan flyttes for at ændre linjens form og et område, som linjen omslutter.

Vælg en udfyldningstype (f.eks. mønsterudfyldning,
motivudfyldning osv.) og en linjetype (f.eks. satinlinje
eller ligesting) til hvert område, og tilføj et
applikationsstof og placeringssting.
Indstil knapperne Fill (Udfyldning), Line (Linje) og
Appliqué (Applikation) som ønsket ved at klikke for at
slå den pågældende områdetype til eller fra. Vælg
derefter linje- og udfyldningstyper fra rullemenuen
under knappen. Under indstillingerne for Fill Area and
Line (Udfyldningsområde og linje) skal du angive egenskaberne for linjen og
udfyldningen. Når du har valgt stingtyper, skal du bruge oprettelsesfunktionerne til at lave
et nyt stingobjekt.
Alle linjetyper kan konverteres til en anden linjetype efter oprettelsen, og de fleste områdetyper kan ændres
direkte til en hvilken som helst områdetype.

Du kan skabe kolonner ved at placere skiftevise punkter. Kommandoer er instruktioner,
såsom skift af trådfarve, et justeringssting eller et stop.
Du kan højreklikke for at fravælge en oprettelsesfunktion, når du er færdig, eller ganske enkelt vælge et
andet oprettelsesværktøj.

Områder og linjer oprettes ved hjælp af funktionerne under QuickStitch™, QuickTrace,
Shape (Figur), Freehand Create (Frihåndsoprettelse) og Precise Create (Præcis oprettelse)
eller automatisk ved hjælp af guiden Guiden ExpressDesign. Du kan tegne en linje med
funktionerne under Freehand Create og Precise Create eller følge en linje i et billede med
QuickStitch™, QuickTrace og guiden Guiden ExpressDesign.

Quick Create
Du kan bruge funktionerne på fanen Quick Create (Hurtig Oprettelse) – QuickStitch™,
QuickTrace og Shape – til automatisk at oprette motivområder.

Oprettelse med QuickStitch™, QuickTrace og Shape
Indstil egenskaberne for stingtyperne
Vælg en figur, og lav den som en linje eller et udfyldningsområde
Tegn et billede som en linje med sting
Opret automatisk et udfyldningsområde
eller en linje

Tilføj farveskift

Vælg stingtyper og
Klip et hul i et udfyldningsområde
applikationer
Fremhæv en linje på et udfyldningsområde eller en kolonne
Tegn en bølget linje i et område med MultiWave-udfyldning
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Opret et satinområde
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Klik i et defineret farveområde eller på en defineret farvelinje på baggrundsbilledet for at
oprette en QuickStitch™- eller QuickTrace-linje eller -udfyldning. Områdets kontur
udfyldes, eller linjen følges automatisk.
Du kan bruge Color Tolerance (Farvetolerance) til at vælge, hvilke farvenuancer der skal anvendes, når et
område defineres.

Brug af farvetolerance med QuickStitch™ og QuickTrace
1
2
3

4
5
6

Vælg, hvilke stingtyper du vil anvende. Vælg derefter den relevante QuickStitch™- eller QuickTracefunktion, afhængigt af hvilken type sting der skal oprettes i det billedområde, du efterfølgende
markerer.
Klik i det relevante område af billedet (f.eks. kattens venstre
side), hvis du vil anvende QuickStitch™-funktioner, eller på den
relevante linje, hvis du vil anvende QuickTrace-funktioner.
Hvis Color Tolerance (Farvetolerance) er aktiveret, vises
dialogboksen Color Tolerance.
Det område af billedet, som vil blive udfyldt eller omgivet af en
kontur, fremhæves med en rød og cyan farve. Hvis du har valgt
at registrere huller, markeres eventuelle huller i området med
grønne og gule linjer.
Brug skyderen til at justere farvetoleranceværdien, indtil den
ønskede del af billedet er markeret.
Vælg et antal punkter, der skal bruges til konturen. Hvis du
vælger High (Høj), vises flere detaljer, og hvis du vælger Low
(Lav), bliver det mere jævnt.
Klik på OK for at bekræfte, at det ønskede område er fremhævet, hvorefter linjen eller området oprettes.

Deaktivering af farvetolerance
Hvis funktionen Color Tolerance (Farvetolerance) ikke er aktiveret, oprettes
stingobjekterne straks på baggrund af det farveområde, der er markeret. Du kan bruge
funktionen Color Tolerance under Preferences (Præferencer)
til at deaktivere Color
Tolerance, men det anbefales kun, hvis billedet indeholder veldefinerede flade
farveområder, og hvis du i øvrigt ikke har behov for at markere mere end ét farveområde,
når der oprettes nye objekter.

Oprettelse af figurer
Brug Shape (Figur)
til at placere en valgt figur i arbejdsområdet. Herefter kan du
tilpasse figurens størrelse og indstille dens egenskaber. Vælg en udfyldning og en linje for
at tegne et udfyldningsområde, som er omgivet af en bort, eller vælg en linjetype, som
kun skal bruges til at tegne en lukket linje uden udfyldning.

Oprettelse med Freehand Create og Precise Create
Fanerne Freehand Create (Frihåndsoprettelse) og Precise Create (Præcis oprettelse) bruges
til at lave nye stingobjekter ved at oprette konturerne for objekterne direkte i motivet.
Disse konturer kan om ønsket følge et baggrundsbillede, men det er ikke nødvendigt at
bruge et billede i forbindelse med funktionerne under Freehand Create og Precise Create.
De fleste funktioner under Freehand Create bruges ved at tegne en kontur, og de fleste
funktioner under Freehand Precise bruges ved at placere punkter for at definere en kontur.

Freehand Create
Når du bruger funktionerne under Freehand Create (Frihåndsoprettelse), oprettes der
linjer og områder , ved at der tegnes konturer på motivet med en pen på en grafikplade
eller ved at trække med musen.
Alle værktøjerne under Freehand Create fungerer på samme måde, undtagen Commands (Kommandoer)
og Columns (Kolonner).
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Tilføj farveskift, enkeltsting og justeringssting samt stop
Indstil egenskaberne for stingtyperne
Tegn et udfyldningsVælg stingtyper og applikationer område eller en linj Placer punkter til en kolonne

Klip et hul i et udfyldningsområde
Fremhæv en linje på et udfyldningsområde eller en kolonne

Tegn et satinområde
Tegn en bølget linje i et område
med MultiWave-udfyldning

Tegn et udfyldningsområde med Freehand Create
1
2
3
4
5
6

Vælg stingtyper.
Klik på Create Freehand Area or Line (Opret frihåndsområde eller linje)
på fanen Frehand Create.
Tegn en sammenhængende linje for at danne en linje eller et område.
Løft pennen, eller slip museknappen for at fuldføre linjen eller området.
Gentag dette for at tegne så mange nye områder eller linjer som ønsket.
Du kan højreklikke for at fravælge en Freehand Create-funktion, når du er færdig, eller vælge et andet
værktøj.
Funktionerne under Freehand Create (Frihåndsoprettelse) giver en naturlig tegneoplevelse og anbefales
almindeligvis. Når der er zoomet ind, kan du bruge rullepanelerne som en hjælp ved tegning af nye
objekter.

Precise Create
Med funktionerne under Precise Create (Præcis oprettelse) oprettes der linjer og områder
ved at placere en række punkter, som definerer konturen.
Alle værktøjerne under Precise Create fungerer på samme måde, undtagen Commands (Kommandoer) og
Columns (Kolonner).
Indstil egenskaberne for stingtyperne
Tilføj farveskift, enkeltsting og justeringssting samt stop
et udfyldningsVælg stingtyper og applikationer Opret
Opret en kolonne
område eller en linje

Klip et hul i et udfyldningsområde
Opret et satinområde Brug Bezier funktion
Fremhæv en linje på et udfyldningsområde eller en kolonne Tegn en bølget linje i et område
med MultiWave-udfyldning

Placering af punkter med Precise Create
1
2

3
4
5
6
7
8
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Vælg stingtyper.
Klik på Create Precise Area or Line (Opret præcist område eller præcis linje)
Create. Markøren til placering af frihåndspunkter
vises.

på fanen Precise

Brug Bezier Mode
for at oprette et område med Bezier linier.
Placer hvert punkt med et enkelt klik.
Hold Ctrl-tasten nede for at placere firkantede punkter til præcis positionering af hjørner og lige linjer.
Klik og træk
for at omplacere et eksisterende punkt.
Klik på Delete (Slet) for at fjerne det sidst placerede punkt.
Højreklik, når området er komplet.
Gentag dette for at placere så mange nye områder eller linjer som ønsket.
Du kan højreklikke for at fravælge en Precise Create-funktion, når du er færdig, eller vælge et andet
værktøj.

PREMIER+™ 2 Create Oprettelse af elementer i motivet

Brug Bezier funktion
Brug Bezier funktion
for at tegne figurer med fint graduerede kurver.
Kontroller den nøjagtige facon af linjen vha. de sorte håndtag på begge
sider af de punkter, du har placeret.
Klik for at afsætte hjørnepunkter, eller klik og træk for at afsætte
kurvepunkter med håndtag.
Se ”Konverter punkter og Bezier Linjer” på side 43 for information om kontrolpunkter og andre
redigeringsværktøjer for Bezier Line. Du kan få yderligere oplysninger vedr. Bezier funktionen i Reference
Guide (referencevejledningen) eller i Help (hjælp).

Områdetyper
Et område kan have en bort eller ingen bort. Borten kan være lukket eller åben, og der kan
bruges en hvilken som helst linjetype. Der kan defineres huller i et hvilket som helst
udfyldningsområde. Der kan indstilles egenskaber for applikationer for et område eller en
linje. Brug funktionen Break Apart (Opdel) på menuen Edit (Rediger) til at ændre et
område med en bort til separate udfyldningsområder og linjeobjekter.
Alle udfyldningsområder kan konverteres til et satinområde, men eventuelle huller i udfyldningsområdet
vil gå tabt. (Eventuelle bortlinjer bibeholdes, herunder borterne omkring hullerne.)

Pattern Fill
Områder med Pattern Fill (Mønsterudfyldning)
indeholder små sting med mønstre, der
gentages. Du kan vælge blandt en af kategorierne med temaer eller importere et billede i
form af et My Fill-mønster. Et mønsterudfyldningsområde kan indeholde definerede
huller. Stingene kan sys i en hvilken som helst vinkel, og tætheden kan være konstant,
gradueret eller flerfarvet efter behov. Udfyldningsområder med konstant tæthed kan også
indeholde automatiske underlægningssting, som automatisk deaktiveres ved udfyldning
af områder med gradueret tæthed.

Udfyldningsområde med satinbort
og huller ved brug af Pattern Fill 109
fra kategorien Hearts

Mønsterudfyldningsområde
medflerfarvet, gradueret
udfyldning

Motivudfyldningsområde med
to motiver, 13 og 19, fra
kategorien Hand Stitches 2

Hvis du ændrer en udfyldning med gradueret tæthed tilbage til standard, skal du også vælge de ønskede
underlægningssting.
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Shape Fill
I områder med Shape Fill (Figurudfyldning)
kan der vælges mellem 75 forskellige
figurer. Du kan variere tætheden, anvende ligesting eller motivlinjer til udfyldningen samt
tilføje huller.

Figurudfyldningsområde med
Shape 23 og Motif 1 fra
kategorien Hand Stitches 1

Radialudfyldning, hvor
oprindelsespunktet er flyttet til
den øverste del af hjertet

Spiraludfyldning med gradueret
tæthed

Motif Fill
Områder med Motif Fill (Motivudfyldning)
indeholder gentagne små sting, som
placeres ved hjælp af et af Universal- eller maskinmotivmønstrene. Et
motivudfyldningsområde kan ligeledes indeholde definerede huller. Motiver kan placeres
i en hvilken som helst vinkel og have forskellige størrelser, og du kan skifte mellem
forskellige motiver på linjerne.

Radial Fill
I områder med Radial Fill (Radialudfyldning)
anvendes et mønster af linjer, der
udstråler fra et oprindelsespunkt, som kan flyttes. Du kan variere stingtætheden og tilføje
huller.

Spiral Fill
I områder med Spiral Fill (Spiraludfyldning)
anvendes et spiralformet mønster, der
udstråler fra et oprindelsespunkt, som kan flyttes. Du kan bruge konstant eller gradueret
tæthed og tilføje huller.

QuiltStipple Fill
I områder med QuiltStipple Fill (QuiltStipple-udfyldning)
anvendes et stiplesting i
buede eller lige linjer. Du kan variere mellemrummet mellem stinglinjerne, bruge ligesting
eller tredobbelte sting samt tilføje huller.

QuiltStipple-udfyldning
med en buet stil
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Konturudfyldning med tredobbelt
sting og et mellemrum på 3,0 mm
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Dobbeltskraveret udfyldning
med rombestil og en vinkel
på 75 grader

Contour Fill
I områder med Contour Fill (Konturudfyldning)
anvendes konturstinglinjer. Du kan
variere mellemrummet mellem stinglinjerne og stingenes længde, anvende ligesting,
dobbelte eller tredobbelte sting samt tilføje huller.

Crosshatch Fill
I områder med Crosshatch Fill (Dobbeltskraveret udfyldning)
anvendes mønstre med
romber, firkanter og parallelle dobbeltskraverede mønstre. Du kan også indstille vinklerne
for det dobbeltskraverede mønster. Du kan indstille mellemrummet, stilen, linjevinklen,
stingtypen og stinglængden for det skraverede mønster samt tilføje huller i udfyldningen.
Crosshatch Fill (Dobbeltskraveret udfyldning) vælges ofte til blondemotiver, typisk med sting af typen
Double with Zigzag Return (Dobbeltsting med zigzag-tilbagesting).

MultiWave Fill
I områder med MultiWave Fill (MultiWave-udfyldning)
anvendes et bølget mønster,
som defineres med en eller flere linjer, der tegnes på udfyldningsområdet. Tætheden kan
varieres, eller du kan bruge et broderimotiv til stinglinjerne.

Echo Fill
I områder med Echo Fill (Ekko-udfyldning)
placeres der ekkolinjer inden for og/eller
rundt om en figur. Du kan vælge mellem runde, firkantede og diagonale hjørner, indstille
mellemrummet mellem ekkolinjerne og antallet af linjer samt vælge stingtype og
stinglængde.

Curved Crosshatch Fill
I områder med Curved Crosshatch Fill (Buet dobbeltskraveret udfyldning)
anvendes
buede linjer i et dobbeltskraveret mønster, som kan bruges til at skabe en fornemmelse af
dybde. De anvendes til quiltning og til at lave fritstående blonder.

Buet dobbeltskraveret udfyldning
MultiWave-udfyldning med en
Ekko-udfyldning med interne og
med stilen Square og et
tæthed på 15, en MultiWave-linje eksterne linjer og runde hjørner
mellemrum på 5 mm
og motivet Pattern 1 fra kategorien
Hand Stitches 1

Satin områder
Satin Areas (Satinområder)
indeholder zigzagsting, som
udfylder området med den samme tæthed fra den ene ende til
den anden. Stingvinklen ændres i takt med, at områdets form
ændres, og kan indstilles efter behov. Du kan vælge
automatiske underlægningssting langs kanten og/eller zigzagunderlægningssting og eventuelt et mønster.
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Satinområder kan konverteres til en hvilken som helst type udfyldningsområde. De kan ikke oprettes med
en bort, men der kan placeres en bort omkring dem via dialogboksen Fill Area and Line
(Udfyldningsområde og linje).

Columns (kolonner)
Opret kolonner ved af afsætte punkter, eller ved at tegne Bezier linjer på fanen Precise
Create. Kolonnefunktionerne findes både på fanen Freehand Create og fanen Precise
Create. Du skal placere alternerende punkter for at definere en kolonne med en hvilken
som helst længde.

Satin Column (Satinsøjle)

Feathered Satin

Richelieu-rækker

Tapered Motifs

Kolonner kan også konverteres til satinområder ved brug af indstillingen Convert to Satin Area (Konvertér
til satinområde)
, men et satinområde kan ikke konverteres til en kolonne.

Satin Column (Satinsøjle)
Du kan bruge Satin Column (Satinkolonne)
til at oprette en lige eller buet kolonne af
parallelle sting. Kolonnen kan have en hvilken som helst længde. Du kan tilføje et mønster,
hvis du vil. Du kan vælge blandt mere end 250 mønstre , på samme måde som ved Pattern
Fill (mønsterudfyldning), eller lave dine egne MyFill-mønstre. Tætheden kan være
konstant, gradueret eller flerfarvet efter behov.
Den anbefalede maksimumlængde for satinsting er 8-10 mm, da der ellers er risiko for, at stingene bliver
løse og ikke ligger fladt. For at lave satin, som er bredere end dette, skal du enten bruge et mønster,
overlappe satinkolonner eller bruge et satinområde.

Feathered Satin
Du kan lave realistiske fjer- eller pelseffekter med funktionen Feathered Satin
(Fjermønstret satin)
, hvor stingenes start- og slutpunkter er vilkårlige i stedet for
parallelle. Du kan også lave fjermønstret satin, hvor kun den ene side er fjermønstret –
enten den side, hvor det første (A) eller det andet (B) punkt blev placeret.

Fjermønster på begge sider

Fjermønster på side A

Fjermønster på side B

Richelieu-rækker
Du kan bruge Richelieu-rækker
til at oprette en kolonne af korte sektioner med
satinsting, som er vinkelrette i forhold til kolonnens retning. Du kan vælge antallet af
rækker og bredden på satinstingene. Richelieu-rækker anvendes typisk til cutworkmotiver.
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Tapered Motifs
Du kan bruge Tapered Motifs (Taperede motiver)
til at oprette en linje af motiver, som
varierer i størrelse i henhold til kolonnens bredde. Taperede motiver anvendes ofte til
blondemotiver.

Linjetyper
Du kan vælge en linjetype, inden du tegner linjen, eller ændre den efterfølgende under
egenskaberne for Fill Area and Line (Udfyldningsområde og linje).

Ligesting, dobbelte sting og tredobbelte sting
Du kan indstille Running Stitch (Ligesting)
fra 0,3 til 12mm i trin af 0,1mm (standard
eller cutwork-nålelinjer med hæftepunkter). Du kan indstille Double (Dobbelte sting)
,
Double Zigzag (Dobbelte zigzagsting)
og Triple Stitch (Tredobbelte sting)
til en
længde mellem 1 mm og 12 mm.

Ligesting

Dobbelt

Tredobbelt

Double Zigzag er en speciel stingtype, som anbefales til blonder. Først sys en linje med ligesting, og derefter
sys der et zigzag-mønster tilbage hen over denne række, så der dannes et trådnet.

Motif Line
En Motif Line (Motivlinje)
eller maskinmotivmønster.

er en linje i det valgte Universal-

Satin Line
Du kan bruge funktionen Satin Line (Satinlinje)
til at oprette
satinlinjer, hvis du vil have en linje eller en bort af satinsting
med en konstant bredde. Linjen oprettes langs midten af den valgte linje.

Individuelle satinlinjer og satinborter, som anvendes omkring udfyldninger eller applikationer, er ens.

Applikation
Vælg Appliqué (Applikation)
for at bruge applikationsstof og placeringssting med et
udfyldningsområde, som du laver. Vælg et applikationsstof i dialogboksen Appliqué
Selection (Valg af applikation), og vælg en placeringsmetode på fanen Appliqué
(Applikation) i dialogboksen Fill Area and Line (Udfyldningsområde og linje).
PREMIER+™ 2 Create Oprettelse af elementer i motivet
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Kommandoer
Kommandoer er instruktioner til symaskinen. Kommandoen Color Change (Farveskift)
skifter f.eks. tråd ved starten af en ny farveblok. Kommandoen Stop
får
broderimaskinen til at stoppe uden at skifte farve.
Farveskift, stop og justeringssting er angivet med særlige blå, røde og pink mærker, når du
bruger 2D- eller objekttilstand.

Farveskift

Stop

Justeringssting

Alignment Stitches
Du kan bruge Alignment Stitches (Justeringssting)
til at tilføje sting i begyndelsen af et
broderi, som du kan bruge til at justere broderiet med, f.eks. hvis det sys oven på et
baggrundsbillede.
Justeringssting placeres almindeligvis i begyndelsen af et broderi. De indsættes efter det
aktuelt valgte objekt, men kan flyttes, hvis det ønskes. Justeringssting oprettes som et
kors, men kan ændres, efter at de er blevet placeret.

Single Stitch
Du kan bruge Single Stitch (Enkeltsting)
til at lave
enkeltsting, som broderes i den længde, de oprettes i.
Alternativt kan du vælge Break Up into Smaller Stitches
(Opdel i mindre sting) for at opdeles dem i ligesting med
en længde på mellem 1 og 12 mm.
Enkeltsting kan ikke konverteres til nogen anden linjetype.

Oprettelse af motiver og maskinsømme
og aftryk
I vinduet Draw (Tegn) kan du lave en tegning, der vil være egnet som et gentaget element.
Du kan derefter eksportere det markerede område som dit eget motiv, MyMotif
, og
anvende det i en motivlinje eller en udfyldning eller som en .spx-maskinsøm , som kan
bruges på visse symaskiner. Gem tegningen i .4qb-format i tilfælde af, at du vil redigere
den på et senere tidspunkt eller bruge den som et aftryk i PREMIER+™ 2 Modify.
Funktionen Reverse Path (Vend stiretning) på fanen Draw (Tegn) er nyttig, hvis du ønsker at kopiere,
indsætte og spejlvende en del af tegningen.

Du kan importere motiver
for at ændre eller kombinere dem eller for at gemme dem
som maskinsømme. Du kan importere maskinsømme
for at oprette motiver. Se
”Motiver, maskinsømme og aftryk” på side 55.

Egenskaber for udfyldningsområde og linje
Du kan bruge dialogboksen Fill Area and Line (Udfyldningsområde og linje) til at ændre
udfyldnings- og linjetype for et tidligere oprettet område. Derefter kan du redigere
egenskaberne under fanerne i dialogboksen.
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Vælg en udfyldningstype
Vælg en linjetype
Rediger egenskaber for linje eller udfyldning
Angiv indstillinger for dine foretrukne
Angiv applikationsmetode
Indstil underlægningssting,
vinkel og kompensation
Vælg en udfyldningskategori
eller et udfyldningsmønster
Brug en gradueret udfyldning

Indstil egenskaberne for
en gradueret udfyldning

Klik på Apply (Anvend) for at få vist
et eksempel, og OK for at bekræfte
ændringerne
De indstillinger, der er tilgængelige i de to rullelister, varierer alt efter den valgte udfyldnings- og linjetype.
Du kan ændre et tidligere oprettet område til en hvilken som helst anden udfyldnings- eller linjetype på
rullelisterne, herunder No Fill (Ingen udfyldning) eller No Border Line (Ingen bortlinje).

For at få adgang til dialogboksen Fill Area and Line (Udfyldninsområde og linje) skal du
klikke på knappen Fill Area and Line i området Options (Indstillinger) på en af Createfanerne. Alternativt kan du højreklikke på en eksisterende linje eller udfyldning i FilmStrip
eller i arbejdsområdet.
Hvis du får adgang til dialogboksen via knappen Options (Indstillinger), kan du ikke ændre udfyldningsog/eller linjetypen.

Line (linje)
Klik på fanen Line (Linje), og vælg Insert Color Change (Indsæt farveskift) for at bruge en
anden farve til borten på et udfyldningsområde.

Appliqué
Du kan vælge applikationsmetode før eller efter,
at du har oprettet et område eller en linje Du kan
vælge mellem:
• None (Ingen)
• Standard Appliqué (Standardapplikation)
• Pre-cut Piece (Forudklippet applikationsstykke)
• Pre-placed Piece (Forudplaceret
applikationsstykke)
• Cut-out
Brug funktionen Select Fabric (Vælg stof ) i dialogboksen Appliqué Selection (Valg af
applikation) til at vælge en stoftype til applikationen.
Indstil marginen til placering af applikationen i forhold til den tegnede bortform til
mellem -10 mm og 10 mm. Startværdien er 1,0 mm.
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Brug en positiv værdi, når applikationsstoffet skal skæres til, inden borten sys, eksempelvis ved brug af
applikationsmetoderne Standard Appliqué (Standardapplikation) og Pre-placed Piece (Forudplaceret
applikationsstykke). Det anbefales at bruge en negativ værdi til applikationsmetoderne Cut-out
(Udklipning) og Reverse Appliqué (Omvendt applikation).

Favorites
Brug fanen Favorites (Foretrukne) i dialogboksen Fill Area and Line (Udfyldningsområde
og linje) til at gøre de valgte indstillinger til de foretrukne indstillinger eller til at gendanne
de oprindelige indstillinger.
Brug funktionen ”Save these options as my favorite” (Gem disse indstillinger som mine
foretrukne)
for at gemme de valgte indstillinger som de foretrukne indstillinger for
dette område eller denne linjetype.
Den foretrukne indstilling skal altid anvendes fra fanen Favorites. Det er ikke de samme indstillinger som
de aktuelle indstillinger, der anvendes til at oprette nye områder.

Column Properties
Du kan bruge dialogboksen Column (Kolonne) til at ændre kolonnetypen for et tidligere
oprettet område Derefter kan du redigere egenskaberne for den valgte kolonnetype via
fanen Options (Indstillinger). Du kan bruge fanen Favorites (Foretrukne) til at vælge
foretrukne eller til at vende tilbage til de oprindelige indstillinger.
Du kan ændre en tidligere oprettet kolonne til en anden kolonnetype på rullelisten. Brug funktionen
Convert to Satin Area (Konverter til satinområde)
til at ændre kolonnen til et satinområde.

For at få adgang til dialogboksen med egenskaber for kolonne, inden den oprettes, skal
du vælge en af kolonneindstillingerne i området Options (Indstillinger) på fanen Freehand
Create eller fanen Precise Create. Når du har oprettet sting, kan du højreklikke på en
eksisterende valgt kolonne i FilmStrip eller arbejdsområdet.
Hvis du får adgang til dialogboksen via knappen Options (Indstillinger), kan du ikke ændre kolonnetype.
Vælg en kolonnetype

Rediger egenskaberne efter behov

Klik på Apply (Anvend) for at få vist
et eksempel, og OK for at bekræfte
ændringerne

Egenskaber for objekt
Følgende indstillinger for stingobjekter kan ændres før eller efter, at de er blevet oprettet:
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Density (tæthed)
Compensation
Underlay
Stitch Length
Satin Line Width
Fill and Satin Patterns (udfyldnings- og satinmønstre)
Gap og Shape (mellemrum og figur)
Start-, slut- og oprindelsespunkt
Motif (motiv)
Feathered Side (fjermønster på side)
Alignment Stitch Type (justeringsstingtype)
Indstillingerne for nye områder og linjer foretages ved at vælge en stingtype i området
Options (Indstillinger) på en af Create-fanerne og justere dem i dialogboksen med
egenskaberne for den pågældende stingtype. Alternativt kan du markere et område med
de ønskede egenskaber og gemme dem som dine foretrukne
eller aktuelle
indstillinger.
Ikke alle indstillingerne kan ændres for alle stingtyper. Indstillinger, som angiver egenskaber for nye
objekter, anvendes kun, når stingobjekterne oprettes via Create-fanerne. Objekter, der oprettes i guiden
Guiden ExpressDesign, anvender ikke de aktuelle indstillinger, men kan ændres, når guiden er afsluttet.

Density (tæthed)
Stingenes Density (Tæthed) kan indstilles fra 2 til 40, undtagen Pattern Fill
(Mønsterudfyldning) , Spiral Fill (Spiraludfyldning)
, Satin Column (Satinkolonne)
og Satin Area (Satinområde)
(fra 2 til 80) samt Richelieu-rækker
og Satin
Line (Satinlinje)
(fra 2 til 15).
Områder med Pattern Fill (Mønsterudfyldning)
og Spiral Fill (Spiraludfyldning)
samt
Satin Columns (Satinkolonner)
kan også have gradueret tæthed eller varierende
gradueret tæthed. Jo højere tal, jo større afstand er der mellem stingene, og jo færre sting
laves der. Mønsterudfyldninger og satinkolonner kan også have flerfarvet gradueret tæthed.

Broderi på kraftigt stof ser oftest bedst ud, hvis der anvendes tættere sting eller en lavere indstilling for
tæthed. Vælg en lav værdi, f.eks. 2 eller 3, til tunge strikstoffer og en højere værdi, f.eks. 5 eller 6, til et let
materiale som lærred eller satin.

Compensation
Alle sting har en tendens til at trække sammen. Hvor meget stinget trækker sammen,
afhænger af stoffets kvalitet og type. Funktionen Compensation (Kompensation) bruges
til at gøre et helt motiv eller områder i et motiv ”tykkere” ved at øge deres relative
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størrelse. Jo højere værdi, jo tykkere bliver området. Du kan også ændre kompensationen
for et individuelt satin- eller udfyldningsområde.

Kompensation for satin

Kompensation for
mønsterudfyldning

Broderi på kraftigt stof ser typisk bedst ud, hvis der anvendes en høj kompensation. Tilsvarende ser broderi
på tyndt stof, f.eks. satin eller twill, bedst ud, hvis der anvendes en lav værdi eller en indstilling på nul. Når
du opretter et motiv, kan du bruge overlapning til at undgå, at stingene trækker i stoffet og skaber
mellemrum mellem blokke af sting med forskellige stingretninger. Dermed sikres der en ”indbygget”
kompensation.

Kompensationen kan indstilles fra 0 til 30 for satinområder og fra 0 til 20 for
udfyldningsområder. Indstillingerne for områder med Satin Column (Satinkolonne)
,
Satin Area (Satinområde)
og Pattern Fill (Mønsterudfyldning)
i motivet kan ses i
dialogboksen med egenskaber for Area and Line (Område og linje) for det pågældende
satin- eller udfyldningsområde.
Kompensation anvendes ikke til fjermønstret satin, satinlinje eller andre udfyldningstyper end
mønsterudfyldning.

Underlay
Underlay (Underlægningssting) bruges til at stabilisere et stofområde, inden der broderes
oven på det. Der kan vælges automatiske underlægningssting til områder med
mønsterudfyldning, satinområder, satinkolonner, Richelieu-rækker og satinlinje. For at
lave underlægningssting i forbindelse med andre objekttyper skal du bruge ligesting eller
enkeltsting.
I forbindelse med broderimotiver, som er oprettet med guiden Guiden ExpressDesign, er det muligt at lave
underlægningssting under hele motivet.

Stitch Length
Stitch Length (Stinglængde) kan varieres på følgende måde, afhængigt af objekttypen:
Q

Single Stitches (Enkeltsting) : Hvert sting kan indstilles fra 1-12 mm i trin af 1 mm eller
broderes uden at blive opdelt i mindre sting.
Hvis man ønsker at opdele dem i mindre sting, kan den aktuelle maksimale stinglængde for nye
enkeltsting ses under Preferences (Præferencer)
.

Q

Running Stitch (Ligesting)

kan indstilles fra 0,3 til 12 mm i trin af 0,1 mm.

Linjer til cutwork-nåle indstilles automatisk til 0,3 mm.
Q

Double Stitch (Dobbeltsting)

Q

(Tredobbelt sting)
kan indstilles fra 1-12 mm i trin af 0,1 mm.
Stingene i en Motif Line (Motivlinje)
kan indstilles fra 1 til 20 mm i trin af 0,1 mm.

Q

Q
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, Double Zigzag (Dobbelt zigzag)

og Triple Stitch

Motif Fill (Motivudfyldning) : Længden af ligestingene eller de tredobbelte sting, som
udgør motivets konturer, kan indstilles fra 1 til 12 mm i trin af 0,1 mm.
Feathered Satin (Fjermønstret satin)
(fjermønstret på begge sider eller i den ene side):
Stingenes maksimale længde kan indstilles fra 2 til 30 mm i trin af 1 mm.
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Q

MultiWave Fill (MultiWave-udfyldning) og Shape Fill (Figurudfyldning) : Hvis der
anvendes motiver, kan længden af ligestingene eller de tredobbelte sting, som udgør
motiverne, indstilles fra 1 til 12 mm i trin af 0,1 mm.
Udfyldningstyperne QuiltStipple
, Contour (Kontur)
, Crosshatch
(Dobbeltskraveret)
, Curved Crosshatch (Buet dobbeltskravering)
og Echo (Ekko)
Fill
: Længden af ligestingene eller de tredobbelte sting, som udgør udfyldningen, kan
indstilles fra 1 til 12 mm i trin af 0,1 mm.

Satin Line Width
Satinlinjens eller bortens bredde kan indstilles fra 1 til
12 mm i trin af 0,1 mm.

Bredde

Fill and Satin Patterns (udfyldnings- og
satinmønstre)
Du kan vælge mellem mere end 250 systemmønstre eller eventuelle importerede My Fillmønstre til områder med mønsterudfyldning, satinområder og satinkolonner. Du kan vælge et
af de tilgængelige motiver til motivudfyldningsområder, linjer og taperede motivkolonner.
Mønstrene i alle andre kategorier end kategorien Standard anbefales til relativt
store udfyldningsområder, da de indeholder gentagne mønstre, der fungerer
godt, når de ”lægges op ad hinanden”. Mønster nr. 36 giver et udfyldningssting
med ”satineffekt”. De første fire mønstre i kategorien Gradient & Lace (253-256)
anbefales til en flerfarvet graduering. De andre otte (257-264) egner sig til et vævet
mønster i kombination med parallel skravering, som anvendes til blondemotiver .

Du kan indstille retningsvinklen for sting i områder med
mønsterudfyldning, motivudfyldning, Crosshatch-udfyldning og
Curved Crosshatch-udfyldning til en hvilken som helst værdi.

Gap og Shape (mellemrum og figur)
Udfyldningstyperne QuiltStipple
, Contour (Kontur)
, Shape (Figur)
, Crosshatch
(Dobbeltskravering) , Curved Crosshatch (Buet dobbeltskravering)
og Echo (Ekko)
har yderligere egenskaber, som er unikke for disse udfyldningstyper. QuiltStippleudfyldninger kan have buede eller lige stiplesømme, og afstanden mellem linjerne i
stiplesømmen styres via indstillingen for mellemrum. Ved konturudfyldning anvendes
også en indstilling for mellemrum, som styrer afstanden mellem linjerne med kontursting.
I forbindelse med figurudfyldninger kan der vælges mellem 75 forskellige figurer, som
styrer stingmønstret. Ved udfyldning med Crosshatch- og Curved Crosshatch kan
mønstret laves med romber, firkanter eller parallelle linjer. Mellemrumsindstillingen
bestemmer afstanden mellem linjerne i skraveringen. Ved ekko-udfyldning kan der
anvendes interne eller eksterne linjer, og antallet og afstanden kan varieres. Her kan der
vælges mellem tre stile samt runde, firkantede og diagonale hjørner.
Ved anvendelse af Richelieu-rækker kan der angives et mindste mellemrum eller et bestemt antal rækker.

Start-, slut- og oprindelsespunkt
Udfyldnings- og satinområder har et justerbart grønt startpunkt
og et justerbart rødt
slutpunkt
, som kan flyttes til et vilkårligt punkt, som definerer områdets form. Med
disse punkter er det muligt at styre forbindelsen mellem et område og de objekter, der
kommer før eller efter området. Det er for eksempel nyttigt, når du skal afkorte eller skjule
hoppesting, så behovet for tilklipning reduceres.
Områder med mønster-, figur-, radial- og spiraludfyldning har også et orange
oprindelsespunkt
. For Pattern Fill (mønsterudfyldning) har oprindelsesmarkøren
også et justeringshåndtag
.
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I et område med mønsterudfyldning er oprindelsespunktet udgangspunktet for det mønster, der gentages.
I områder med figur-, radial- og spiraludfyldning er oprindelsespunktet det punkt, hvorfra stingene
udstråler. I et område med mønsterudfyldning kan du flytte oprindelsespunktet for at ændre placeringen
af mønstre og rotere håndtaget for at ændre vinklen. I forbindelse med figur-, radial- og spiraludfyldninger
kan du flytte oprindelsespunktet for at flytte udfyldningens udstrålingspunkt. Det er muligt at flytte
oprindelsespunktet hvor som helst i arbejdsområdet.

Motif (motiv)
Vælg et af de tilgængelige motiver til områder med Motif Fill (Motivudfyldning)
og
Motif Line (Motivlinje)
. Der kan også anvendes motiver til udfyldninger med Shape
(Figur)
, MultiWave
og Curved Crosshatch (Buet dobbeltskravering)
samt
taperede motivkolonner . Motivernes størrelse kan ændres, og de kan sys med enten
ligesting eller tredobbelte sting. Til områder med motivudfyldning kan du vælge et ekstra
motiv, som bruges på hver anden linje, og du kan ændre linjeafstanden og linjernes
forskydning og vinkel.

Feathered Side (fjermønster på side)
Det er muligt at ændre den fjermønstrede kant på individuelle områder, som er blevet
oprettet med fjermønster på begge sider, fjermønster på side A eller fjermønster på side B.
Se ”Feathered Satin” på side 28.

Alignment Stitch Type (justeringsstingtype)
Justeringssting tilføjes i begyndelsen af et broderi for at kunne justere det i forhold til f.eks.
et baggrundsbillede på stof. Justeringssting placeres indledningsvis som et kors
. Du
kan bruge dialogboksen Alignment Stitches (Justeringssting) til at ændre stingtypen.
Vælg det ønskede sting, og højreklik for at vælge mellem et kors , øverst til venstre ,
øverst til højre
, nederst til venstre , nederst til højre
og punkt .

Globale Egenskaber
Det er muligt at ændre egenskaberne for alle synlige objekter af en bestemt type ved at
ændre indstillingen Global Properties (Globale egenskaber). Funktionen Global Properties
er kun tilgængelig, hvis der er markeret et enkelt objekt.
Global Properties bruges ikke i forbindelse med stop og har ingen indflydelse på farveskift.

Ændring af egenskaber for markerede objekter
Det er muligt at ændre egenskaberne for alle markerede objekter af en bestemt type på
en gang.
Du kan ikke ændre egenskaberne for flere stop eller farveskift samtidig. Hvis der er markeret mere end én
objekttype, får kun det objekt, der blev markeret først, ændret sine egenskaber.

Motivets størrelse og oprettelse af broderier
Formålet med at lave et motiv er at oprette et broderi ud fra det færdige design. Inden du
laver et broderi, kan det være en god idé at overveje, hvordan motivets størrelse vil
påvirke det færdige broderi.
Motivets størrelse afhænger primært af den anvendte opspændingsramme.
Det er muligt at oprette et motiv til mange forskellige rammestørrelser på baggrund af den samme .edo-fil
(Design Outline File). Du er i den forbindelse dog nødt til at tage højde for, hvordan en sådan ændring vil
påvirke størrelsen af de enkelte dele. En satinlinje til et broderi i størrelsen 150 mm ser f.eks. muligvis bedre
ud som en række af ligesting fremad, hvis størrelsen på broderiet er 80 mm. Den anbefalede
maksimumlængde for satinsting er 8-10 mm, da der ellers er risiko for, at stingene bliver løse og ikke ligger
fladt. Hvis du vil oprette en satinsektion, som er bredere end dette, kan du enten lave overlappende
satinsektioner eller oprette mindre, skiftende sting ved hjælp af et af udfyldningsmønstrene.
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Når du laver motiver, skal du huske, at yderkanten på visse stingtyper kan gå ud over
opspændingsrammen. Eksempelvis har satinborter sting på begge sider af midterlinjen,
og sektioner med fjermønstret satin har sting, som går ud over de punkter, der er placeret
for at definere den fjermønstrede satin. Motivets størrelse måles efter afstanden mellem
de mest yderlige kontrolpunkter. Broderiet kan dog være større end det ønskede
motivområde eller rammens størrelse, hvis der laves sting, som går ud over de mest
yderlige punkter, ligesom i eksemplet. Dette er nemt at se i 3D-visning, men i
objektvisning kan du lave områder, som er for store, uden at opdage det.

Stingene rækker ud over rammen.

Punkterne til både satinlinjen og den
fjermønstrede satin er inde i rammen.

Du vil kunne gemme motivkonturfilen, men hvis du vælger Export Embroidery (Eksportér
broderi), vises meddelelsen: Embroidery is too large or will not fit in hoop (Broderiet er for
stort eller kommer ikke til at passe ind i rammen). Klik på OK for at fortsætte.
Skift til en større ramme
for at sy motivet, eller vælg Scale Fit to Hoop (Tilpas til ramme)
i
menuen Modify Block (Rediger blok) på fanen Home (Hjem) for automatisk at justere
motivets aktuelle størrelse, så det passer ind i rammen.
Brug Change Design Size (Skift motivstørrelse)
for automatisk at ændre et motiv til en
ny størrelse, så der er plads til de anvendt stingobjekter, eksempelvis satinborter.
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Redigering af et motiv

5

På siden Edit (Rediger) kan du se farver, få vist og skjule objekter i motivet samt redigere
dele af motivet.
Indstil start- og slutmærkerne
Indstil egenskaberne for den eller de markerede objekter
for at vise, hvor meget objekte ylder
Opret og administrer udfyldningsmønstre
Fjern en fremhævelse fra et udfyldningsområde

Vis markerede objekter
Vis alle objekter i motivet
Vis kun den forrige eller næste farve i motivet

Rediger individuelle objekter
Vælg samme objekter som det, der er valgt
Vis og skjul bestemte objekttyper

Markering af objekter
I PREMIER+™ 2 Create består motiverne af en række linjer og områder (f.eks. stinglinjer,
udfyldninger og kolonner). Hvert område, hver linje eller hver kolonne er defineret af en
række punkter, som kan ses i arbejdsområdet. Det markerede objekt fremhæves i
FilmStrip i vinduet Design.

Markering af et sted til indsætning af nye objekter
For at tilføje stingobjekter som f.eks. områder, linjer og kolonner mellem eksisterende
objekter skal du markere et objekt i FilmStrip eller arbejdsområdet og derefter oprette det
nye objekt. Det nye objekt placeres under det markerede objekt. Hvis du vælger et objekt i
en gruppe, oprettes de nye objekter som en del af denne gruppe.
Medmindre du vælger en ny farve, vil farven på nyindsatte objekter være den samme som på det objekt,
der er ovenover.

Du kan bruge visningsindstillingerne på fanen Edit (Rediger) til at skjule objekter, som du
ikke ønsker at ændre på.
Det er også muligt at isolere et objekt ved hjælp af farvearket, objektfiltre og funktionen
Draw Range (Tegneområde), så det bliver nemmere at markere det relevante
indsættelsespunkt.

Indsætningsmærker
Når der er valgt et af værktøjerne på fanen Freehand Create eller fanen Precise Create,
viser et mærke placeringen af sidste punkt på det foregående objekt. Det er på dette sted,
at nye objekter indsættes:
Q
Q

Q
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Når objekter tilføjes til slutningen af motivet, er mærket pink
.
Når objekter skal indsættes (dvs. det markerede objekt er ikke sidste objekt i motivet), er
mærket, som viser afslutningspunktet i det markerede objekt, orange
.
Når objekter skal indsættes, viser et blåt mærke
objekt i motivet.
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positionen for første punkt i det næste

Vælg et objekt der skal redigeres
I arbejdsområdet kan du klikke på et individuelt objekt for at få vist de punkter, det består
af. Du kan også kontrollere, hvilken type det er, i boksen Object Identification (Objekt-id) i
nederste højre hjørne af statuslinjen
Objektet markeres ligeledes i FilmStrip. Hvis du klikker på det ønskede objekt i FilmStrip, markeres det i
arbejdsområdet.

Hvis du klikker på et objekt i en gruppe, markeres hele gruppen og fremhæves i FilmStrip.
For at markere et objekt i den pågældende gruppe, skal du klikke på det i FilmStrip.
For at redigere formen på et markeret objekt i en gruppe skal du højreklikke på arbejdsområdet for at skifte
til tilstanden Edit Points (Rediger punkter). Herefter kan du justere formen.

Når du har fundet det ønskede objekt, kan du klikke på dets punkter og trække i dem for
at ændre objektets form. I fanen Home (Hjem) kan du indsætte ekstra punkter
, slette
uønskede punkter
eller slette objektet
.
Du kan også højreklikke for at åbne en dialogboks, hvor du kan ændre objektets egenskaber, f.eks. Fill
Pattern (Udfyldningsmønster) eller Stitch Length (Stinglængde).

Gennemgang af motiver
I tilstanden Edit Points (Rediger punkter) kan du bruge venstre og højre piletaster på
tastaturet til at gennemse alle objekterne i deres rækkefølge. Du kan også klikke på et
objekt i FilmStrip og derefter bladre igennem alle objekterne i rækken ved hjælp af pil
op/pil-tasterne.
Hvis du er i tilstanden Box Select (Markér med boks)
, flyttes det markerede objekt i arbejdsområdet.
Højreklik på arbejdsområdet for at åbne tilstanden Edit Points (Rediger punkter).

Brug Delete (Slet)
til at fjerne det eller de aktuelt markerede objekter fra motivet.
Du kan slette en kommando ved at bruge højre og venstre piletaster på tastaturet til at
gennemse alle objekterne i rækkefølge, indtil den kommando, du vil slette, er markeret.
Alternativ kan du markere den relevante kommando ved hjælp af FilmStrip.

Indsætte kommandoer
Du kan bruge FilmStrip til at indsætte et nyt farveskift eller et stop umiddelbart efter det
markerede objekt. Højreklik i FilmStrip, og vælg den relevante indstilling i den
genvejsmenu, der vises.
Du kan bruge Insert a Color Change (Indsæt farveskift)
til at indsætte et farveskifte
efter det aktuelt markerede objekt. Dialogboksen Color Selection (Farvevalg) vises, hvor
du har adgang til at vælge den nye farve.
Du kan bruge Insert a Stop (Indsæt et stop)
til at indsætte en stopkommando efter det
aktuelt markerede objekt.
Der indsættes ikke noget stop, hvis dette medfører, at der placeres to stop sammen.

Ændring af objekternes rækkefølge
Objekter kan flyttes op og ned i FilmStrip med klik-og-træk eller med
pileknapperne (Layout-rækkefølge). Hermed ændres objekternes
rækkefølge og dermed også den rækkefølge, hvori stingene sys i det
endelige broderi.
For at flytte en markering af flere objekter skal du enten klikke øverst i rækken, holde Skifttasten nede og klikke nederst i den ønskede rækkefølge eller holde Ctrl-tasten nede og
klikke på de ønskede objekter. Klik derefter på den ønskede knap for layout-rækkefølge.
Du kan også bruge klik-og-træk ved at flytte panelet op eller ned på listen til det ønskede
punkt og derefter slippe museknappen.
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Om ønsket kan du skjule andre objekter ved hjælp af farvearket og knapperne i området Hide Object Types
(Skjul objekttyper). Dette kan gøre det nemmere at flytte det ønskede objekt.
Hvis objekter trækkes eller indsættes mellem to elementer i en gruppe, bliver de en del af denne gruppe,
undtagen hvis de indsættes umiddelbart efter gruppehovedet. For at indsætte et objekt i starten af
gruppen skal du trække det ind i midten og derefter flytte det op.

Når du bruger klik-og-træk til at flytte til en del af listen, som ikke er synlig, skal du flytte
markøren op over den øverste del eller ned under den nederste del af listen, hvorefter
listen automatisk ruller op eller ned. Du kan rulle hurtigere ved at placere markøren højere
oppe over listen eller længere nede under listen. Afbryd rulningen ved at flytte markøren
ind på listen.
Hvis et objekt flyttes op og ned i FilmStrip, ændrer det ikke objektets placering på
arbejdsområdet. Det kan dog betyde, at motivet ændrer udseende, hvis flytningen
medfører, at eventuelle overlapninger med tilstødende objekter ændres.
Det er ikke muligt at flytte det første farveskift i FilmStrip. Det er heller ikke muligt at flytte et objekt op over
det første farveskift i FilmStrip, medmindre det er et andet farveskift. Hermed sikres det, at det første
farveskift i motivet ikke kan fjernes, og at intet kan flyttes hen foran det, men det kan erstattes.

Brug Display Group Contents (Vis gruppeindhold)
for at skifte mellem at få vist
objekterne i grupper i FilmStrip og kun at få vist rækkerne med gruppehoveder i FilmStrip.
Fravælg Display Group Contents (Vis gruppeindhold) for at gøre det nemmere at flytte grupper i motivet.

Redigering af linjer og områder
Det er muligt at ændre formen på en linje
eller et område ved at flytte de punkter,
der definerer linjens eller områdets
kontur.
Du kan vælge et andet objekt ved at klikke
på det i arbejdsområdet eller i FilmStrip.
Alternativt kan du bruge venstre og højre
piletast til at gennemgå objekterne i den
rækkefølge, hvori de anvendes i motivet.
Du kan markere et objekt direkte i
arbejdsområdet ved at klikke i nærheden
af ét af de punkter, som definerer objektet.
Hvis de synlige farver eller objektfiltrene ændres,
markeres det sidste synlige objekt automatisk. Du skal derfor ændre visningen af motivet, før du markerer
det objekt, der skal redigeres. Se ”Visning af motiver” på side 18.

Når den ønskede linje eller det ønskede område er markeret, kan du flytte linjens eller
områdets punkter. Punkterne vises som små cirkler eller firkanter. Visse typer af
stingobjekter, såsom enkeltsting, har et fast antal punkter.
Firkantede punkter anvendes til lige sektioner og hjørner. Runde punkter anvendes til kurver.

Andre objekter, såsom udfyldningsområder, ligesting og satinlinjer, kan have et hvilket
som helst antal punkter. Det er muligt at indsætte eller slette punkter for at gøre det
nemmere at styre de objekternes form. Start- og slutpunkterne for udfyldnings- og
satinområder kan ændres, almindeligvis for at reducere behovet for klipning.
Satinområder har vinkellinjer, der bruges til at styre satinvinklen.
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Kommandoer til farveskift og stop samt justeringssting vises som et enkelt punkt, når de
markeres.
Slutmærke
Slutmærke

Startmærke
Oprindelsesstedmærke

Startmærke
Udfyldningsområder har det antal punkter, der er
nødvendige for at angive de tilhørende konturer,
samt flytbare start-, slut- og oprindelsesmærker.

StingvinkelLinjer

Satinområder har flytbare start- og slutmærker
samt justerbare stingvinkellinjer.

Flyt Punkter
De punkter, der angiver det aktuelt markerede stingobjekt (satinsøjle, udfyldningsområde,
ligesting osv.), vises som små firkanter og cirkler.
Objekttypen vises også i FilmStrip og på statuslinjen. I FilmStrip vises også
stingobjekternes form, hvis dette er relevant. De punkter, der bruges til at starte og
afslutte udfyldnings- og satinområder, angives med startmærker
og slutmærker
.
Nogle typer af fyldområder har også et oprindelsespunkt, markeret med en orange
cirkel
, (for Pattern Fill har markøren et håndtag). Satinområder har endvidere
stingvinkellinjer med sekskantede slutpunkter. Når punkterne vises, er det muligt at flytte
firkanterne eller cirklerne ved at klikke og trække i dem.
Hvis du flytter de punkter, der definerer et satinområde, kan det påvirke stingvinkellinjerne. Hvis
stingvinkellinjerne flyttes, påvirker det dog ikke formen af satinområdet.

Redigering af punkter
Du kan bruge Edit Points (Rediger punkter)
til at flytte og redigere et objekts punkter,
hvis en anden funktion er i brug Alternativt kan du klikke på et objekt for at markere det,
hvorved du er i tilstanden til redigering af punkter.

Sådan gør du linjer lige eller buede
De konturer, der definerer de fleste typer af linjer og områder, kan have både buede og
lige sektioner:
For at være buede skal linjerne være defineret af mindst fire punkter. Det første punkt i et
udfyldnings- eller satinområde er altid et ”hjørnepunkt” (et firkantet punkt). Det første og
sidste punktpar i en kolonne er altid firkantet.
For at ændre et kurvepunkt (rundt punkt) til et firkantet punkt skal du holde Ctrl-tasten nede
og klikke på punktet uden at flytte det. Hvis to hjørnepunkter ligger ved siden af hinanden,
er linjen mellem dem lige. Dette er nyttigt, hvis et punkt f.eks. ikke er blevet tilføjet som et
hjørnepunkt på det ønskede sted i et udfyldningsområde eller på en stinglinje.
For at lave et hjørnepunkt om til et kurvepunkt (rundt punkt) skal du blot klikke på
punktet uden at flytte det. Der skal være mindst to runde punkter ved siden af hinanden
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for at danne en buet linje, så hvis der er et rundt punkt mellem to firkantede punkter,
bliver de linjer, som går hen til de runde punkt, lige.

Punktet er en kurve

Punktet ændres til et hjørne ved at trykke på
Ctrl-tasten og klikke med musen

Hvis en linje ikke har nok punkter til at gøre den ønskede del af linjen til en kurve, kan du indsætte et ekstra
punkt ved hjælp af funktionen Insert Point (Indsæt punkt)
.

Flytning af et områdes start- og slutpunkt
Start- og slutpunkterne for udfyldnings- og satinområder er angivet med cirkelformede
mærker. Startmærket
er placeret inde i objektet, og slutmærket
er placeret uden
for objektet.
Klik og træk i det relevante mærke. Flyt mærket til det punkt, der skal bruges som det nye
start- eller slutpunkt for området. Slip mærket på det ønskede sted, hvorefter mærkets
placering ændres.
Mærket fastgøres til det nærmeste punkt på objektets kant. For at tilføje et punkt skal du bruge Insert
Points (Indsæt punkter)
.

Flytning af et områdes oprindelsespunkt
Visse typer af udfyldningsområder har et oprindelsessted, som er
markeret med en orange cirkel
. Dette punkt anvendes til at
flytte mønstrets startpunkt i en mønsterudfyldning eller til at flytte
midterpunktet i udfyldningstyperne radialudfyldning,
spiraludfyldning og figurudfyldning. For en mønsterudfyldning har
punktet et håndtag til justering af fyldmønsterets stingretning.
Dette betyder, at du kan styre, hvordan mønstret gentages samt vinklen i et
område med mønsterudfyldning.

I områder med radial-, spiral- eller
figurudfyldning kan
oprindelsesstedet flyttes.
Oprindelsesstedet er det punkt,
hvor udfyldningen starter, f.eks. det
punkt, hvorfra stingene udstråler i
forbindelse med en
radialudfyldning.
Oprindelsespunktet kan flyttes til et
hvilket som helst sted på
motivområdet. På denne måde kan
du eksempelvis oprette flere af
samme slags udfyldningsområde med et fælles oprindelsessted. Du skal ganske enkelt
flytte oprindelsespunktet til den samme gitterposition for alle de relevante områder, så
stingmønstret bliver ens for alle markerede områder.
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Ændring af stingvinklen for satinområder
Satinområder har stingvinkellinjer, som viser og
justerer vinklen for stingene i området. I hver ende af
stingvinkellinjerne er der et sekskantet håndtag, som
kan bruges til at justere linjerne individuelt.
Klik og træk i det relevante sekskantede håndtag.
Slip håndtaget på det ønskede sted, hvorefter
vinkellinjens position ændres. Hvis det ikke er muligt at flytte linjen, er det udtryk for, at
det nye slutpunkt ikke kan bruges. Dette er f.eks. tilfældet, hvis du forsøger at tvinge to
vinkellinjer til at krydse hinanden inden for området.
Du kan slette vinkellinjer ved at klikke på Delete Points (Slet punkter)
og derefter klikke
på en af sekskanterne for enden af den linje, der skal slettes. Højreklik, når du er færdig
med at slette vinkellinjer og/eller punkter.

Indsætning og sletning af punkter
Du kan bruge funktionen Insert Points (Indsæt punkter)
aktuelt markerede linje.

til at tilføje et nyt punkt til den

Der kan indsættes punkter i alle linje- og områdetyper undtagen enkeltsting. Funktionerne Insert Points
(Indsæt punktet) og Delete Points (Slet punkter) er ikke tilgængelige for disse objekttyper. Ved kolonner
tilføjes et punktpar.
Der kan også indsættes punkter på linjer med relieffremhævning og MultiWave-linjer.

Klik på ikonet Insert Points (Indsæt punkter) , og klik derefter på det sted på det
markerede objekt, hvor du vil indsætte punktet. Det er også muligt at tilføje
stingvinkellinjer i satinområder med klik og træk ved hjælp af funktionen Insert Points.
Du kan bruge funktionen Delete Points (Slet punkter)
til at slette punkter på den
aktuelt markerede linje.
Der kan slettes punkter i alle linje- og områdetyper undtagen enkeltsting. Ved kolonner slettes et punktpar.
Der kan også slettes punkter på linjer med relieffremhævning og MultiWave-linjer.

Klik på ikonet Delete Points (Slet punkter) , og klik derefter på de punkter, der skal
slettes på det markerede objekt. Højreklik, når handlingen er udført.
Du kan ikke slette alle punkterne i et objekt. Et udfyldnings- eller satinområde skal have mindst tre punkter.
Satinborter, motivlinjer og linjer med ligesting, dobbelte eller tredobbelte sting skal have mindst to
punkter. Et satinområde skal derudover have mindst én vinkellinje. Du kan fjerne alle punkter i et objekt
ved hjælp af funktionen Delete (Slet)
.

Konverter punkter og Bezier Linjer
Brug funktionerne Convert Points (konverter punkter)
til at skifte mellem forskellige
punkttyper i en linje i Bezier Mode eller omdanne en punktlinje til til Bezier Linje, eller en
Bezier Linjee til en Punktlinje.
Se PREMIER+™ 2 Create Reference Guide for flere informationer om, hvordan du opretter og justerer Bezier
Linjer.

Brug funktionen Convert Points to Corner (konverter punkter til hjørne)
for at ændre
det valgte punkt i en Bezier linje til et hjørnepunkt (et punkt uden håndtag). Højreklik for
at deaktivere funktionen.
Brug funktionen Convert Points to Smooth (konverter punkter til jævn)
for at ændre de
valgte punkter i en Bezier linje til et jævnt punkt (et punkt med håndtag, der kan justeres
individuelt) Højreklik for at fjerne markeringen.
Brug funktionen Convert Points to Symmetric (konverter punkter til symmetrisk)
for at
ændre de valgte punkter på en Bezier linje til et symmetrisk punkt (et punkt med håndtag
i samme afstand fra punktet).
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Sletning af huller, relieffremhævelseslinjer og MultiWave-linjer
Brug rullemenuen Delete
på fanen Edit (Rediger) til at slette et eller flere huller
eller
linjer med relieffremhævning
fra det aktuelt markerede område eller en eller flere
MultiWave-linjer
fra det aktuelt valgte område med MultiWave-udfyldning.

Markering af en blok af objekter
Du kan markere en objektblok ved hjælp af markeringsfunktionerne på fanen Home
(Hjem). En markeret objektblok kan skaleres, roteres, spejlvendes, flyttes, kopieres og
klippes ud. Du vil måske synes, at det er nemmere at markere en blok, når du har valgt de
farver, der skal vises og/eller har ændret den række objekter, der er synlige. Når du har
markeret en blok, vises en markeringsboks rundt om blokken. Markeringsboksen er
forsynet med blå håndtag, der bruges til at tilpasse, rotere og spejlvende blokken med.
Håndtagene er blå, fordi du frit kan ændre de valgte objekter uden at ændre tætheden eller stinglængden i
objekterne. Dette skyldes, at stingene først genereres, når du bruger funktionen Export Embroidery
(Eksportér broderi).
Klik på og træk i blokken for at flytte den.
Håndtag til lodret spejlvending

Klik på de firkantede hjørnehåndtag , og
Resizetræk i dem for at ændre blokkens størrelse.
håndtag
Hold Ctrl-tasten nede, når du klikker og
trækker, hvis du vil ændre størrelsen
proportionalt. Hold Skift-tasten nede for at
Håndtag
Rotationsændre størrelsen fra midten Klik på og træk
til vandret
håndtag
i det runde rotationshåndtag for at
spejlvending
rotere blokken frit. Klik og træk i
Rotationsrotationspunktet
for at rotere rundt om
punkt
et andet punkt. Klik på de trekantede
håndtag for at vende blokken vandret
eller lodret
.
Brug Rotate 45 (Roter 45)
, hvis du vil rotere den markerede objektblok i trin af
45 grader. Efter behov kan du også flytte rotationspunktet , før du roterer.
Med Modify Block (Rediger blok)
kan du åbne dialogboksen Modify Block, hvor du kan
få vist og ændre størrelsen på den aktuelt valgte blok eller rotere eller vride den. Hvis der
ikke er valgt nogen objekter, ændres hele motivet.
Når du laver en markering, er det kun objekter, der er fuldstændigt omsluttet af markeringslinjen, som medtages
i markeringen. Det er ofte nødvendigt at krydse hen over ligesting, når du laver en markering. I så fald kommer
disse objekter ikke med i markeringen, fordi de ikke er fuldstændigt omsluttet af markeringslinjen.

Når du tilføjer en ny markering til et motiv ved hjælp af en af indsætningsfunktionerne,
bliver det automatisk markeret som den aktuelle blok, og funktionen Box Select (Markér
med boks) aktiveres. Klik i arbejdsområdet uden for en blok for at deaktivere. Højreklik for
at deaktivere en blok og slå markeringsfunktionen fra.
Brug Select Last Visible (Markér sidste synlige)
på FilmStrip for at markere det sidste
objekt, som ikke er blevet skjult på grund af farvevalg, et af objektfiltrene eller skyderen End.

Markeringsværktøjer
Kun objekter, der er fuldstændigt omsluttet af markeringslinjen, markeres.

Med funktionen Box Select (Markér med boks)
kan du klikke og trække for at tegne et
rektangel omkring det område, der skal markeres. Box Select aktiveres også automatisk,
når der indsættes en blok i et motiv.
Med funktionen Freehand Point Select (Markér med frihåndspunkter)
kan du placere
en række punkter med musen og danne en uregelmæssig kontur med lige eller buede
linjer rundt om det ønskede område.
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Med funktionen Freehand Select (Marker med frihånd)
kan du klikke med musen og
trække en kontur rundt om det område, der skal markeres.
Funktionen Select All Visible (Markér alle synlige)
er en funktion, som med ét klik
markerer alle synlige objekter i motivet.
Brug funktionen Replace Selection (Udskift markering)
til at udskifte de aktuelt
markerede objekter med en ny markering. Brug funktionen Add to Selection (Føj til
markering)
til at føje en ny markering til de aktuelt markerede objekter. Brug
funktionen Remove from Selection (Fjern fra markering)
til at fjerne den nye markering
fra de markerede objekter.

Markering af flere og gruppering
Markering af flere
Du kan bruge funktionen Multiple Select (Markér flere) til at markere mere end ét objekt
ad gangen. I FilmStrip skal du holde Ctrl-tasten nede og klikke på de ønskede objekter. Der
anbringes en markeringsboks rundt om de markerede objekter. Alternativt kan du bruge
et af værktøjerne til markering af flere objekter i området Select (Markér). De markerede
objekter er omgivet af en markeringsboks med en ubrudt kontur og blå håndtag.
Bogstaver, SuperDesigns og indsatte broderier bevarer deres orange (gruppe)håndtag.
Hele markeringen kan skaleres, roteres og spejlvendes.
Hvis du klikker uden for markeringsboksen, separeres motiverne. Brug Undo (fortryd)

,eller vælg dem igen.

I PREMIER+™ 2 Create kan du redigere objekter individuelt, i en markeret blok eller i
grupper, der forbliver en markering, når de er gemt. For at ændre formen eller
egenskaberne for et individuelt objekt i en gruppe skal du markere det på FilmStrip.
Når et motiv, som omfatter grupper, indlæses med Insert (Indsæt)
sektioner.

eller Open (Åbn)

, grupperes alle

Grupper
Brug Group (Gruppér)
til at lave en mere
permanent gruppe med alle de aktuelt markerede
objekter. Brug Group til at gruppere objekterne
permanent eller til at lave en midlertidig gruppe,
mens du flytter eller redigerer dem.
En gruppe kan ændres på samme måde som en markering.

De grupperede objekter er omgivet af en
markeringsboks med en ubrudt kontur og
orange håndtag. Gruppen kan skaleres, roteres
og spejlvendes.
Hvis du klikker uden for markeringsboksen og derefter
klikker på et af objekterne i gruppen, bliver objekterne ved
med at være grupperet.

Brug Ungroup (Opdel gruppe)
til at opdele den
aktuelt valgte gruppe i de objekter, der udgør den.
Brug Select Similar from Visible (Markér samme som synlig)
til at markere alle synlige
objekter med samme egenskaber (dvs. samme navn i FilmStrip); eksempelvis kan du
vælge alle områder med radialudfyldning eller alle satinlinjer.
Brug Select Similar from Group (Markér samme som gruppe) til at vælge alle objekter
med samme egenskaber (dvs. samme navn i FilmStrip), som er i samme gruppe.
Objekter med samme egenskaber, som er i en anden gruppe, eller som ikke er med i en gruppe, markeres
ikke.
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Klipning, kopiering, indsætning, duplikering og indsættelse af
objekter
Når objekterne er markeret, kan du klippe dem ud og kopiere dem. Kun objekter, der er
fuldstændigt omsluttet af markeringslinjen, markeres. De objekter, som ligger i
udklipsholderen, kan indsættes et ubegrænset antal gange i vinduet Design eller i et
separat PREMIER+™ 2 Create-vindue.
Brug Delete (Slet)

til at fjerne objektblokken fra motivet.

Brug Cut (Klip)
til at klippe de markerede objekter ud og placere dem i udklipsholderen.
Brug Copy (Kopiér)
til at kopiere de markerede objekter til udklipsholderen uden at
påvirke den aktuelle markering. Hvis der ikke er valgt nogen objekter, kopieres hele
motivet.
Brug Paste (Sæt ind)
eller Paste and Replace (Sæt ind og erstat) på fanen Home (Hjem)
til at sætte objekterne fra udklipsholderen tilbage i motivet eller et separat PREMIER+™ 2
Create-vindue. Det første objekt i blokken placeres i samme position i arbejdsområdet
efter det markerede objekt eller det sidste synlige objekt i motivet. Alternativt kan du
bruge Paste into Center (Indsæt i midten) .
Farveskift overføres kun, hvis de er med i den kopierede blok. Hvis der ikke er nogen farveskift i en indsat
blok, får alle objekter den trådfarve, der anvendes der, hvor blokken indsættes.
Broderier, der kopieres fra andre moduler i PREMIER+™ 2 Embroidery System, kan ikke indsættes i
PREMIER+™ 2 Create, men du kan bruge funktionen Insert Embroidery (Indsæt broderi)
til at importere
broderier fra andre moduler i , og du kan flytte et motiv til et andet modul med funktionen Copy
Embroidery (Kopiér broderi) .

Brug funktionen Duplicate (Dupliker)
til at lave en kopi af de markerede objekter, som
automatisk indsættes i arbejdsområdet neden under og til højre for originalen og efter de
markerede objekter i stingrækkefølgen.

Insert Embroidery
Du kan bruge funktionen Insert Embroidery (Indsæt broderi)
til at indsætte et broderi i
det aktuelle motiv. Et indsat broderi konverteres automatisk til stingobjekter og placeres
som en gruppe. Det første objekt i gruppen placeres efter det markerede objekt eller det
sidste synlige objekt i motivet. Broderier indsættes i den størrelse, de blev oprettet, eller
gøres automatisk små nok til at passe til den aktuelle opspændingsramme.
For at indsætte en .edo- eller .can-fil (Design outline File) skal du bruge Insert (Indsæt)

.

Indsæt Skrift
Brug funktionen Insert Lettering (Indsæt bogstaver) til at indsætte bogstaver fra en
hvilken som helst skrifttype i PREMIER+™ 2 Embroidery System i det aktuelle motiv. Det
første objekt i det indsatte tegn placeres efter det markerede objekt eller det sidste synlige
objekt i motivet. Tegnet placeres også som en gruppe, så det kan flyttes, tilpasses,
spejlvendes, roteres, kopieres eller klippes ud. Tegnene indsættes i den valgte størrelse,
som tilpasses efter den pågældende skrifttypes ”A”-tegn.

Insert SuperDesign
Brug Insert SuperDesign (Indsæt SuperDesign)
til at indsætte et SuperDesign fra de
SuperDesign-sæt, der er tilgængelige i PREMIER+™ 2 Create. SuperDesigns er specielle
motiver, hvor størrelsen kan tilpasses med konstant stingtæthed. Visse SuperDesigns er
flerfarvede, og stingtypen og stilen på mange af dem kan ændres. Det er muligt at ændre
deres størrelse, proportioner, stingtype og trådfarve.
I forbindelse med visse SuperDesign-sæt kan du vælge en Style (Stil). Eksempelvis
indeholder sættet Animals 1 stilene Natural (Naturlig), Sepia og Line (Linje)
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Oprettelse af en Tegning

6

Der er et komplet udvalg af tegnefunktioner til filer med vektorgrafik (billeder med linjer,
buer og figurer, der er nemme at tilpasse i størrelsen). Ud over standardfunktionerne
indeholder PREMIER+™ 2 Create guiden Send To Wizard , der gør det muligt at
konvertere din vektortegning direkte til et broderimotiv (.edo).
Du kan bruge fanen Draw (Tegn) til at vælge, organisere og redigere din tegning og
oprette motiver og maskinsømme.
Lav en gruppe af markerede objekter, eller opdel grupperede objekter
Flet linjer med Combine Paths (Kombiner stier) for at oprette figurer
eller huller
Vis FilmStrip og gitter
Juster eller roter de markerede objekter

Gentag det markerede motiv Opret motiver og maskinsømme
Brug et markeringsværktøj til at vælge dele af eller hele tegningen
Klip, kopiér, indsæt eller slet de markerede objekter

Du kan bruge kontrolpanelet i vinduet Draw (Tegn) til at vælge farver, tegne linjer og
udfyldningsområder og tilføje clipart, figurer og bogstaver til din tegning samt redigere
dens linjer og udfyldningsområder.
Vælg en linjefarve, eller tilpas en linjefarve til nuancen i Color Box
(Farveboks)
Få vist og byt om på farverne på linjer og udfyldninger
Vælg en udfyldningsfarve, eller tilpas
en udfyldningsfarve til nuancen i Color Box (Farveboks)
Vælg et farvetema
Vælg en farve fra paletten
Vælg, om du vil bruge en udfyldning inden for en lukket linje (figur)
Vælg linjebredde, eller brug et udfyldningsområde uden en
omgivende linje
Tegn lige eller vinklede linjer, eller tilføj figurer til din tegning
Tilføj clipart eller tekst til din tegning

Tilføj, fjern eller juster noderne i en linje, eller klip en linje til med kniven
Vælg indstillingerne for det valgte oprettelsesværktøj

Se indholdet i udklipsholderen

Linjer konverteres til ligesting (0,5 eller 1 mm), tredobbelte sting (2 mm) eller satinsting (3 mm eller
derover) afhængig af deres bredde. Udfyldte områder konverteres til mønsterudfyldning.
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Valg af tegnefarver
Brug farveboksen og farvepaletten til at vælge
farver til de linjer og udfyldninger, du vil tegne.
Funktionen Color Box (Farveboks) viser de aktuelt
valgte farver til linjer og udfyldninger Den
øverste farve er linjefarven, og den nederste
farve er udfyldningsfarven.
Q
Q
Q

Q

Farveboks
Tema
Farvepalet

Venstreklik på en farve på farvepaletten for at vælge den som linjefarve.
Højreklik på en farve på farvepaletten for at vælge den som udfyldningsfarve.
Du kan vælge en farve, som ikke findes på farvepaletten, ved at dobbeltklikke på en af
farverne i farveboksen for at få vist dialogboksen Colors (Farver). (Når du har valgt en farve,
indsættes den som linje- eller udfyldningsfarve afhængigt af, hvilken farve du har klikket
på i farveboksen.)
For at vælge en farve fra billedet på skærmen skal du bruge funktionen Pick Line Color
(Vælg linjefarve)
eller Pick Fill Color (Vælg udfyldningsfarve) .

Temaer
Du kan ændre udvalget af farver på farvepaletten ved at klikke på rullelisten Theme
(Tema) og vælge et af følgende temaer: Standard, Spring (Forår), Summer (Sommer), Fall
(Efterår) og Winter (Vinter). Du kan vælge en personlig palet ved at bruge funktionen Edit
Themes (Rediger temaer).

Match Line Color
Med Match Line Color (Tilpas linjefarve)
1
2
3
4

kan du ændre farven på en eksisterende linje.

Brug funktionen Freehand Draw (Frihåndstegning)
til at tegne en linje i tegneområdet
Vælg en ny farve på farvepaletten.
Klik på ikonet Match Line Color
.
Klik på den linje, du har tegnet. Den udfyldes nu med den nye farve.
Match Line Color og Match Fill Color er aktiveret, indtil et andet værktøj vælges

Match Fill Color
Med Match Fill Color (Tilpas udfyldningsfarve)
udfyldning.
1
2
3
4
5

kan du ændre farven på en eksisterende

Vælg Line and Fill colors (Linje- og udfyldningsfarver).
Klik på Shapes Draw (Tegning af figur)
, og klik og træk derefter i tegneområdet for at tegne en
figur. Figuren udfyldes med den udfyldning, du har valgt.
Højreklik på en farve for at vælge en ny udfyldningsfarve fra farvepaletten.
Klik på ikonet Match Fill Color
.
Klik på udfyldningsområdet i den figur, du har tegnet. Figuren udfyldes med den nye farve.

Linjer og udfyldninger
Du kan vælge linjer og udfyldninger i sektionerne Lines (Linjer) og Fills (Udfyldninger).
Brug No Line (Ingen linje)
til at tegne et udfyldningsområde uden en omgivende linje.
Vælg en Line (Linje) , og vælg derefter en linjebredde på rullelisten Brug No Fill (Ingen
udfyldning) , når du ikke vil have en udfyldning inden for en lukket linje. Brug Solid Fill
(Massiv udfyldning)
inden for en lukket linje (figur).

Freehand Draw
Brug Freehand Draw (Frihåndstegning)
1
2
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til at tegne en linje, der følger markørens bevægelse

Vælg den ønskede linjefarve fra panelet Color Select (Farvevalg).
Hvis du vil lave et lukket område, kan du også vælge en udfyldningsfarve.
Klik på ikonet Freehand Draw
.
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Vælg en linjetykkelse på rullelisten i sektionen Lines (Linjer).
Du kan ændre linjens form efter behov ved at klikke på den ønskede indstilling i
dialogboksen Smoothness Options (Indstillinger for udjævning).
Klik og træk hen over arbejdsområdet fra det ønskede startpunkt til det ønskede slutpunkt
for at tegne en linje. Der vises en linje, som viser frihåndslinjen, mens den tegnes.
Når du løfter pennen eller slipper museknappen, fuldføres frihåndslinjen.

Polygon Draw
Med funktionen Polygon Draw (Tegning af polygon)
kan du placere punkter, ud fra
hvilke der laves en linje. Markøren til tegning af polygoner er god til at tegne enten en
buet linje eller en linje med lige sektioner. Hold Ctrl-tasten nede, mens du placerer et
punkt for at lave en vinklet sektion. Noden vises som en firkant, og denne del af linjen
konverteres til noder uden buer.
Hvis du vælger Snap to Line (Fastgør til linje), når musemarkøren er tæt på en eksisterende
linje, skifter markøren til en diagonal bjælke .

De punkter, der afsættes, mens den diagonale bjælke vises, placeres oven på den gamle linje,
og den nye linje fastgøres til den gamle. Når du vælger Snap to Grid (Fastgør til gitter)
på
fanen Draw (Tegn), fastgøres de punkter, du har placeret med markøren til tegning af
polygoner, til den nærmeste gitterlinje.

Joining Lines (Sammenføjning af linjer)
Du kan sammenføje linjer med andre linjer eller med sig selv ved hjælp af funktionerne
Freehand Draw (Frihåndstegning)
eller Polygon Draw (Tegning af polygon)
.

Lukkede linjer
Hvis en linje tegnes tæt på sit eget startpunkt, vil musemarkøren skifte
til et kryds . Hvis den pågældende linje færdiggøres, mens markøren
har form som et kryds, lukkes linjen, så den danner et område, der kan
udfyldes.
Ved brug af funktionen Freehand Draw fuldføres linjen ved at slippe museknappen.
Ved brug af funktionen Polygon Draw skal du højreklikke i tegneområdet for at
fuldføre linjen.

Vedhæftning til en linje
Hvis du vælger Freehand Draw
eller Polygon Draw
, og markøren
placeres tæt på slutningen af en eksisterende linje, skifter markøren til et
plustegn . Hvis linjen færdiggøres, mens markøren har form som et
plustegn, vedhæftes den nye linje til den oprindelige linje og overtager
dens egenskaber (dvs. den får samme farve).

Drawing Shapes
Brug funktionen Shapes (Figurer)
til at tegne figurer i tegningen. Figuren
tegnes som en lukket linje, der kan udfyldes. Vælg en figur på rullelisten. Du kan
vælge mellem 75 forskellige figurer.
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Hold Ctrl-tasten nede, når du bruger Shapes (Figurer)
, så figurens oprindelige proportioner bibeholdes.
Brug f.eks. Ctrl-tasten, hvis du vil tegne et kvadrat i stedet for et rektangel, eller en cirkel i stedet for en ellipse.
Hvis Snap to Grid (Fastgør til gitter) bruges, når du tegner en figur, fastgøres figuren til gitterlinjerne.

Tegning af en figur
1
2
3
4
5

6

Vælg de ønskede linje- og udfyldningstyper og farverne til dem.
Klip på ikonet Shapes (Figurer)
.
Vælg, hvilken type figur du vil tegne, i rullelisten i boksen med indstillinger for værktøj.
Klik på indstillingen med et ”x” i midten for at tegne en figur, der starter fra midten, eller på
indstillingen med et ”x” i hjørnet for at tegne en figur, der starter fra øverste venstre hjørne.
Som standard tegnes figurer fra midten.
Når du klikker og trækker hen over arbejdsområdet fra det ønskede startpunkt til
det ønskede slutpunkt, vises figuren i tegneområdet.
Boksens dimensioner vises på statuslinjen. Når du løfter pennen eller slipper
museknappen, vises figuren.
Hvis figuren skal flyttes, skal du enten bruge Box Select (Markér med boks)
eller
Freehand Select (Markér med frihånd)
for at markere rektanglet og derefter
flytte det til den ønskede position. Alternativt kan du klikke på Undo (Fortryd)
og tegne figuren igen.

MiniPics
Brug MiniPics
til at tilføje et af de særlige små clipart-billeder, der følger med
Premier+™ 2 Embroidery System. Når du tilføjer et MiniPic, bliver det automatisk markeret,
så det er klar til at blive flyttet eller kopieret.
Du kan få vist navnet på et MiniPic ved at placere pilemarkøren over det pågældende
miniaturebillede.
Hvert MiniPic til vinduet Draw (Tegn) indsættes i form af en gruppe, så det kan vælges separat på et senere
tidspunkt.

Tekst
Du kan bruge Text (Tekst)
til at tilføje tekst til dit billede med en hvilken som helst
TrueType®- eller Open Type®-skrifttype på din computer Tekst tegnes ved hjælp af de
valgte linje- og udfyldningsfarver. Vælg en af typografierne Regular (Normal), Bold (Fed),
Italic (Kursiv) eller Bold Italic (Fed kursiv), og juster skriftstørrelsen i punkter.

Tilføjelse af tekst til din tegning
1
2
3
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Vælg de ønskede farver til linjen og udfyldningen på farvepanelet. Brug funktionen Pick Line Color
(Vælg linjefarve)
eller Pick Fill Color (Vælg udfyldningsfarve)
, hvis du vil vælge farver fra billedet.
Klik på tekstikonet
.
Klik på det sted på arbejdsområdet, hvor du ønsker at bogstaverne skal starte. Dialogboksen Create
Text (Opret tekst) vises.
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Klik på rullepilen ud for skrifttypen, og vælg den ønskede TrueType®-skrifttype på din computer.
Klik på rullepilen for Style (Typografi), og vælg Regular (Normal), Bold (Fed), Italic (Kursiv) eller Bold
Italic (Fed kursiv).
Indstil størrelsen i punkter ved at indtaste et tal, eller klik på rullepilen, og vælg en punktstørrelse.
Klik i boksen Text (Tekst). Pilemarkøren ændrer form til en I-streg. Indtast den ønskede tekst. Tryk på
Enter for at oprette en ny linje og indtaste mere tekst. Klik på OK, når du har skrevet hele teksten.
Teksten vises i en fremhævet boks til højre for det sted, hvor du klikkede efter at have valgt
tekstikonet
.

Højreklik for at fravælge tekstfunktionen. Markeringsboksen har håndtag, som kan bruges til at
justere den med.
Om ønsket kan du bruge tilpasningshåndtagene til at gøre teksten større eller mindre. Hold Ctrltasten nede for at tilpasse størrelsen proportionalt. Tryk på Shift-tasten for at tilpasse størrelsen fra
midten. Brug rotationshåndtaget til at rotere teksten i en given grad.
Klik hvor som helst uden for boksen for at fravælge den.
Brug funktionerne Encore og Multiply (Multiplicer) til automatisk at lave kopier af teksten.

Redigering af tegninger
I vinduet Draw (Tegn) i PREMIER+™ 2 Create består alle tegninger af linjer eller grupper af
linjer (objekter), og hver linje er defineret med en række punkter (noder). Du kan markere
en individuel linje og ændre den ved at justere, tilføje eller slette noder.
Nodetyperne varierer afhængig af deres placering på linjen og
linjens form.
Når en linje tegnes med funktionen Freehand Draw (Frihåndstegning), er
slutnoderne firkantede. De linjer, der tegnes med funktionen Polygon Draw
(Tegning af polygon), er runde, medmindre Ctrl-tasten blev brugt.

Runde noder viser, at linjen er buet. Noderne i hver ende af en
buet linje er en cirkel i en cirkel, mens noderne i midten er
tomme cirkler.
Du kan ændre en rund node til en firkantet node ved at holde Ctrl-tasten
nede og klikke på noden. For at ændre den tilbage skal du slippe Ctrl-tasten og klikke på noden igen.

Firkantede noder angiver, at det er en lige linje med vinklede
sektioner. Noderne i hver ende af en vinklet linje er en firkant i
en firkant, mens noderne i midten er tomme firkanter. Start- og
slutnoder er en cirkel i en cirkel eller en firkant i en firkant. Startnoden er grøn, og
slutnoden er rød.
Brug funktionen Reverse Path (Vend stiretning) til at bytte om på start- og slutpunkterne for den
markerede linje.

Redigering, tilføjelse og sletning af noder
Brug Edit Nodes (Rediger noder)
til at ændre nodernes placering på den aktuelt
markerede linje. Hvis du flytter en rund node, påvirker det de to linjesektioner på hver side
af den pågældende node. Dermed sikres det, at linjen bliver jævn. Du kan vedhæfte en
linje til en anden linje ved at sammenføje to slutnoder. Den linje, som linjen tilsluttes til, får
samme egenskaber som den linje, der tilsluttes.
Brug Delete Nodes (Slet noder)
til at fjerne den aktuelt markerede node. Hvis en
midternode slettes, tegnes linjen igen, således at den følger stien mellem de tilbageværende
noder. Brug Add Node (Tilføj node)
til at tilføje en node til den aktuelt markerede linje.
Brug Edit Line (Rediger linje)
til at ændre formen på den aktuelt markerede linje.
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Brug værktøjet Knife (Kniv)
til at skære den aktuelt markerede linje, figur eller gruppe
(objekt) over i to dele. Den ene del markeres automatisk.

Markér linjen

Tegn delelinjen

Højreklik for at skære linjen over

Eventuelle udfyldte figurer omdannes til linjer, når de skæres over med kniven.

Selecting Objects (Markering af objekter)
Når et af redigeringsværktøjerne anvendes, omgives den aktuelt aktive linje eller det
aktuelt aktive område af en boks. Når denne boks markeres, kan linjen eller området
flyttes, tilpasses, spejlvendes, roteres og vrides. Markeringsværktøjerne kan også bruges til
at markere og ændre flere individuelle objekter på en gang eller flere objekter, der udgør
en gruppe.
Når et redigeringsværktøj er i brug, kan du
markere mere end et objekt ved at holde Ctrltasten nede og klikke på de ønskede objekter i
FilmStrip. Når du laver en markering, er det kun
objekter, der er fuldstændigt omsluttet af
markeringslinjen, som medtages i markeringen.
Håndtag
Højreklik på en blok for at ændre egenskaber for
linjerne og udfyldningerne i den via dialogboksen
til vandret
Object Properties (Egenskaber for objekt).
spejlvending

Håndtag til lodret spejlvending
Resizehåndtag

Rotationshåndtag

Når du tilføjer en ny markering til et motiv
VrideRotationsved hjælp af en af
centrum
håndtag
indsætningsfunktionerne, bliver det
automatisk markeret som den aktuelle
blok, og funktionen Box Select (Markér med boks)
aktiveres. Klik i tegnområdet uden
for en blok for at fravælge den.
Højreklik for at fjerne markeringen af blokken og for at slå den aktuelle
markeringsfunktion fra.
Markér med boks

Klik og træk for at tegne et rektangel omkring det område, der skal
markeres.

Frihåndsmarkering

Klik med musen, og tegn med fri hånd en kontur rundt om det
område, du vil markere.

Frihåndsmarkering
med punkter

Klik med musen for at placere en række punkter og danne en
uregelmæssig kontur med lige eller buede linjer rundt om det
ønskede område.

Vælg Alle

Markér alle synlige objekter i tegningen med et klik.

Erstat markering

Erstat det aktuelt markerede område med en ny markering.

Føj til markering

Føj den nye markering til det aktuelt markerede område.

Fjern fra markering

Fjern den nye markering fra det aktuelt markerede område.

Brug Rotate 90º (Roter 90º)
til at rotere alle objekter i en blok omkring
rotationspunktet
.
Brug Delete (Slet)
til at slette en blok med objekter, eller brug Delete-tasten.

52

PREMIER+™ 2 Create Oprettelse af en Tegning

Justeringsværktøjer
Justeringsværktøjerne gør det muligt at justere objekterne præcist. Vælg de objekter, du
vil justere, og brug derefter et af justeringsværktøjerne. Objekter kan justeres vandret eller
lodret. De kan også centreres.
Værktøjet Align Left (Venstrejusteret)
justerer alle de markerede objekter i forhold til
venstre kant af det objekt, der er længst til venstre. Værktøjet Align Center (Centrer)
centrerer alle de markerede objekter på den vandrette led i forhold til hinanden. Værktøjet
Align Right (Højrejusteret)
justerer alle de markerede objekter i forhold til højre kant af
det objekt, der er længst til højre. Værktøjet Distribute Horizontally (Fordel vandret)
justerer alle de markerede objekter, så de fordeles jævnt på den vandrette led.
Værktøjet Align Top (Juster øverst)
justerer alle de markerede objekter i forhold til
øverste kant på det objekt, der er placeret højest oppe. Værktøjet Align Middle (Juster
midt på vandret)
centrerer alle de markerede objekter på den lodrette led i forhold til
hinanden. Værktøjet Align Bottom (Juster nederst)
justerer alle de markerede objekter
i forhold til nederste kant på det objekt, der er længst nede. Værktøjet Distribute Vertically
(Fordel lodret)
justerer alle de markerede objekter, så de fordeles jævnt på den lodrette
led.
Brug Center in Hoop (Centrer i ramme)
til at flytte de markerede objekter til midten af
opspændingsrammen.

Gruppering af markerede objekter og opdeling af gruppen
Du kan redigere linjer eller områder individuelt, i en markeret blok eller i grupper, som kan
forblive en sektion, når de er gemt. Det er også muligt at placere grupper i større grupper.
Når der indlæses en tegning ved brug af Insert (Indsæt), grupperes alle sektioner sammen.

Et MiniPic er en enkelt gruppe Når gruppen er opdelt, er det en blok

Du kan flytte en del separat

Brug funktionen Group (Gruppér)
til at danne en gruppe med alle de aktuelt
markerede objekter. Du kan enten gruppere objekterne permanent eller gruppere dem
midlertidigt, mens du flytter eller redigerer dem.
En gruppe kan ændres på samme måde som en blok.

Brug Ungroup (Opdel gruppe)
i rullemenuen Group til at opdele den aktuelt
markerede gruppe i de objekter, der udgør den. Dette kan være linjer, udfyldte eller ikkeudfyldte områder eller mindre grupper.
Funktionen Ungroup (Opdel gruppe) kan kun anvendes, når der er markeret en gruppe.
For at fjerne en uønsket sektion fra en tegning kan du bruge Ungroup (Opdel gruppe) efterfulgt at Delete
og derefter Group (Gruppér) igen.

Brug Ungroup All (Opdel alle grupper)
i rullemenuen Group
for at opdele alle
grupper i den markerede gruppe i deres individuelle linjer og områder.
Brug Select All (Markér alt)
tegningen.

og derefter Ungroup All (Opdel alle grupper) til at opdele grupper i hele
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FilmStrip
FilmStrip bruges til at se strukturen af objekterne på din tegning. Du kan se
tegningens struktur ved at åbne dens grupper. Du kan se og flytte de
individuelle linjer eller udfyldninger (stier) og grupper, som er i disse grupper.
FilmStrip viser objekternes rækkefølge i tegningen. Det aktuelt
markerede objekt er fremhævet i FilmStrip, og det er muligt at markere
objekter direkte i FilmStrip. For at markere flere objekter, som er placeret
ved siden af hinanden, skal du holde Skift-tasten nede og klikke på det
første og sidste objekt i rækkefølgen. For at markere objekter, som ikke er
ved siden af hinanden, skal du holde Ctrl-tasten nede og klikke på de
pågældende objekter.
Funktionen Combine Paths (Kombiner stier)
bruges til at kombinere
stierne (linjerne) for de markerede objekter. Dette er almindeligvis for at
lave et hul i udfyldningen i en figur.
Brug Uncombine Paths (Fjern kombinering af stier) til at opdele et objekt, som er blevet
kombineret med funktionen Combine Paths (Kombiner stier).

Funktionerne Encore og Multiply
Du kan bruge funktionen Encore
til at placere gentagne kopier af en
valgt tegning på en linje i tegneområdet.
Antallet af kopier beregnes automatisk, så de
fylder tegneområdet. Tegningerne placeres på
en linje fra venstre mod højre og centreres i
tegneområdet.
Med funktionen Multiply (Multiplicer)
kan
du gentage tegninger eller redigeringshandlinger automatisk ved at spejle på tværs eller
nedad eller rotere. Alle ændringer i tegningen, såsom tilføjelse, redigering, indsætning og
fjernelse af linjer og grupper, multipliceres.
Du kan anvende markeringsværktøjerne samt Group (Gruppér) og Ungroup (Opdel gruppe), når
funktionen Multiply (Multiplicer) er aktiveret.

Multipliceringsfunktionen vil enten spejle eller rotere billederne. Eksisterende objekter
påvirkes ikke, heller ikke selvom de er redigerede, men de markerede objekter eller et
eventuelt nyt objekt, som enten tegnes eller indsættes, spejles eller roteres.
Det er ikke muligt at vedhæfte linjer i tilstanden Multiply (Multiplicer).

Du kan bruge funktionerne Reflect (Afspejl) og Rotate (Roter) til at gentage handlingerne.
Eksempelvisningerne i tegneområdet viser, hvordan handlinger vil blive gentaget i
henhold til den aktuelle markering. Klik på Multiply (Multiplicer)
på fanen Draw (Tegn)
for at slå multipliceringsfunktionen til og fra. De blå multipliceringslinjer for spejling vises i
tegneområdet ved opsætning af Multiply, og når funktionen aktiveres.

Brug Reflect 8-Way (8-vejs spejling) til
at lave otte kopier. De ekstra blå linjer
viser de otte segmenter.
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Brug Rotate 8-Way (8-vejs rotering) til at lave otte
roterede kopier omkring midtpunktet for multiplicering.
De ekstra blå linjer viser de otte segmenter.
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Motiver, maskinsømme og aftryk

7

Sådan bruger du motiver
Et motiv er et lille element, som er designet, således at det kan gentages langs en linje
eller langs flere linjer og dermed udfylde et område. Du kan vælge et af de tilgængelige
motiver til motivlinjer, taperede motivkolonner og udfyldningsområder. Alle
systemmotiverne findes i gruppen Universal. Du skal bruge My Motifs til motiver, som du
selv opretter.
Du kan oprette og ændre motiver – og i forbindelse med visse maskiner også
maskinsømme – ved at bruge funktionerne i vinduet Draw (Tegn).
Brug Import Motif (Importér motiv)
til at
åbne et eksisterende motiv for at ændre det,
eller til at oprette en maskinsøm ved brug af
visse maskiner.
I motivfremviseren kan du se
miniaturebilleder af motiverne, inden du
åbner dem. Vælg en gruppe og en kategori
for at få vist et motiv og derefter indlæse det.
Du kan få vist nummeret på motivet ved at
placere pilemarkøren over det pågældende
miniaturebillede
Brug Export to My Motifs (Eksportér til My
Motifs)
for at gemme designet eller det
markerede område på skærmen i databasen My Motifs. Denne handling skal ikke
bekræftes.
Kun motivets design gemmes, ikke farven.

Brug Manage My Motifs (Administrer My Motifs)
til
at slette uønskede motiver.
Du kan fjerne et uønsket motiv under My Motifs ved at
markere det pågældende motiv og derefter klikke på
Delete (Slet). Der vises en meddelelse, hvor du bliver
bedt om at bekræfte sletningen. Klik på OK for at fjerne
motivet.
For at lave en sikkerhedskopi af My Motifs skal du
bruge funktionen Backup MySettings i PREMIER+™ 2
Configure.

Oprettelse af motiver
En tegning kan omdannes til et motiv, men for at få det
bedste resultat skal du bruge et simpelt design med
start- og slutpunkter til venstre og højre. For at gemme designet eller det markerede
område på skærmen som et motiv skal du bruge Export to My Motifs (Eksportér til
My Motifs)
.
For at lave en permanent kopi af de motiver, du opretter, skal du bruge Save As Drawing (Gem som
tegning)
for at gemme designet som en .4qb-designfil. Hermed gemmes nodernes præcise position, og
om de er til buer eller hjørner.

Du kan oprette motiver manuelt eller ved at aftegne et eksisterende design, der er indlæst
som et baggrundsbillede.
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Når du genindlæser en delvist udført tegning med henblik på at færdiggøre oprettelsen af et motiv, skal du
bruge funktionen Open Background Picture (Åbn baggrundsbillede) i menuen File (Filer) i vinduet Draw
(Tegn) til at genindlæse baggrunden.

Oprettelse af et motiv
1
2

3
4
5
6

Vælg Polygon Draw (Tegning af polygon) i vinduet Draw (Tegn)
.
Placer punkter for at tegne konturen af et træ fra venstre mod højre ved at
bruge Ctrl-tasten til at danne hjørnepunkter eller firkantede punkter. Højreklik
for at afslutte linjen.
Start og slut på samme vandrette linje.
Start- og slutstingene skal altid være placeret på den samme vandrette linje med
startstinget til venstre og slutstinget til højre.
Klik på Save As Drawing (Gem som tegning)
, og gem motivdesignet som
Tree Outline.4qb.
Kontrollér, at træets kontur er markeret.
Klik på Export to My Motifs (Eksportér til mine motiver)
.
Hvis det første og det sidste sting ikke er placeret på den samme linje, vises der en meddelelse, hvor
du får adgang til at rotere motivet eller tilføje et justeringssting. Klik på det ønskede valg og eksporter
derefter motivet til databasen My Motifs (mine motiveer).

Noter om designet
Motiver bør designes i den størrelse, de sandsynligvis vil blive brugt i, da detaljerne i
motivet dermed tilpasses størrelsen på det motiv, de indgår i. Hvis du har behov for at
bruge det samme motiv i forskellige størrelser, hvor den ene størrelse er mindst dobbelt så
stor som den anden, skal du oprette to versioner af motivet. Hvis du mindsker størrelsen
på et motiv, bliver der for mange detaljer, og hvis du øger størrelsen på et motiv, bliver
detaljerne mindre tydelige og mindre regelmæssige.
Motiver bruges almindeligvis som en række motiver i et område med motivudfyldning
eller på en motivlinje. De skal designes fra venstre mod højre, således at de bindes
sammen i en rækkefølge fra start- til slutpunkterne, når de anvendes.
Hjørnenoder (firkantede noder) bliver altid syet. Kurvenoder (runde noder) angiver,
hvilken linje der skal bruges, men programmet vil beregne antallet af punkter (sting), der
kræves for at lave kurven.
Afprøv altid motivet på en rest af det stof, du skal bruge. Brug altid stabiliseringsmateriale
for at forebygge, at stoffet strækkes.
Det er kun muligt at lave et motiv ud fra et billede, hvis linjer er helt forbundet med
hinanden. Hvis der ikke er en direkte forbindelse mellem dele af designet, kan de ikke
eksporteres som et motiv. Tilføj forbindelseslinjer til designet i designområdet, inden du
bruger Export to My Motifs (Eksportér til mine motiver). Alternativt kan du slette
eventuelle ikke-forbundne detaljer, således at konturen står tilbage.
Tilføj linjer, som fører ind og ud af designet, inden du eksporterer det.
Brug gitteret for at sikre, at motivet justeres korrekt, når du opretter det.

Eksemplet viser, hvordan du kan bruge
indførings- og udføringsstregerne: Her er de
blevet tilføjet for at give det indtryk, at bilen
holder på en vej.
Bemærk, at indførings- og udføringslinjerne er
henholdsvis yderste venstre og yderste højre
punkt i broderimotivet.

Forenkling af designet
Der kan være for mange detaljer i et design. Brug Edit Nodes (Rediger noder)
og Delete
nodes (Slet noder)
til at fjerne ekstra detaljer og gøre konturen mere jævn.
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Brug Edit Nodes (Rediger noder)
til at ændre nodernes placering på den aktuelt markerede linje. Hvis
du flytter en rund node, påvirker det de to linjesektioner på hver side af den pågældende node. Dermed
sikres det, at linjen bliver jævn. Du kan vedhæfte en linje til en anden linje ved at sammenføje to slutnoder.
Den linje, som linjen tilsluttes til, får samme egenskaber som den linje, der tilsluttes.
Brug Delete Nodes (Slet noder)
til at fjerne den aktuelt markerede node. Hvis en midternode slettes,
tegnes linjen igen, således at den følger stien mellem de tilbageværende noder. Brug Add Node (Tilføj
node)
til at tilføje en node til den aktuelt markerede linje. Brug Edit Line (Rediger linje)
til at ændre
formen på den aktuelt markerede linje.

Sådan bruger du dine motiver
Det motiv, som du har lavet, findes i kategorien My Motifs i Manage My Motifs
(Administrer My Motifs) og i dialogboksen med egenskaber for Egenskaber for
udfyldningsområde og linje for en hvilken som helst type motivlinje eller motivudfyldning

Sådan bruger du et motiv, du har oprettet
1

2
3
4
5
6

Vælg en linje eller en udfyldning med Motif Line (Motivlinje)
, Motif Fill (Motivudfyldning)
,
Tapered Motifs (Taperede motiver)
, Shape Fill (Figurudfyldning)
, MultiWave Fill (MultiWaveudfyldning)
eller Curved Crosshatch Fill (Buet dobbeltskraveret udfyldning)
.
Højreklik på objektet for at åbne dialogboksen med egenskaber for Egenskaber for
udfyldningsområde og linje.
Vælg My Motifs på rullelisten ud for Groups (Grupper). Kategorien My Motifs vælges automatisk
Vælg det ønskede motiv på rullelisten ud for Pattern (Mønster).
Brug Height (Højde) og Width (Bredde) til at indstille størrelsen på det valgte motiv.
Når du kontrollerer et nyt motiv i dialogboksen med egenskaber for Fill Area and Line (Udfyldningsområde
og linje), skal du øge indstillingen for Vertical Gap (Lodret mellemrum) for at se de enkelte rækker i motivet.
Klik på OK for at placere motivet på linjen eller i udfyldningen.

Maskinsømme
Brug Import Machine Stitch (Importér maskinsøm)
til at åbne en eksisterende søm for
at ændre den eller for at eksportere den som et motiv. PREMIER+™ 2 Create viser
dialogboksen Open (Åbn), så du kan vælge en designfil med en maskinsøm, som du vil
åbne. Der kan indlæses filer af typen 9mm, maxi og spx.
I forbindelse med visse maskiner kan du bruge
funktionen Export as Machine Stitch (Eksportér
som maskinsøm)
til at gemme tegningen eller
det markerede område som en maskinsøm med
filtypen .spx, eller du kan vælge at sende den til
symaskinen. Giv designfilen et navn, og gem den.
PREMIER+™ 2 Create viser dialogboksen Export as
Machine Stitch.
Angiv en maksimal stinglængde for sømmen i
feltet Maximum Stitch Length.
Klik på Export As Machine Stitch
for at
eksportere sømmen. Dialogboksen Save As (Gem
som) for maskinsømme vises, så du kan navngive
din søm. Filerne kan gemmes i spx-format (.spx).
Brug Send to Machine (Send til maskine)
til at sende en gemt spx-fil med en
maskinsøm til den tilsluttede maskine.
Alternativt kan du kopiere spx-sømfilen til et USB Embroidery Stick.
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Oprettelse af Stamps (aftryk
I PREMIER+™ 2 Modify bruges Stamps (aftryk til at fremhæve områder med udfyldning og satin. Du kan
oprette dine egne aftryk ud fra tegninger og gemme dem som .4qb-filer. Se ”Oprettelse af en Tegning” på
side 47.

En hvilken som helst tegning kan laves til et aftryk, men et simpelt motiv giver det bedste
resultat. Hvis aftrykket skal bruges til en udfyldning og ikke alene eller på en linje, skal du
sørge for, at der er rigeligt med plads omkring motivet, så motiverne ikke sammenflettes.
Brug funktionen Save As Drawing (Gem som tegning)
til at gemme aftryksmotivet som
en .4qb-fil. Hermed gemmes den præcise position for de noder, du har brugt i din tegning,
og om de er til kurver eller hjørner.
Du kan gemme aftryk i mappen My Pictures eller oprette en undermappe med aftryk i mappen My Designs

Du kan oprette aftryksmotiver manuelt eller ved at aftegne et eksisterende design, der er
indlæst som et baggrundsbillede.
Når du genindlæser en delvist udført tegning med henblik at færdiggøre oprettelsen af et aftryk, skal du
bruge funktionen Open Background Picture (Åbn baggrundsbillede) i menuen File (Filer) i vinduet Draw
(Tegn) til at genindlæse baggrunden.

Design Size
Aftryk bør designes i den størrelse, de sandsynligvis skal bruges i, da detaljerne i aftrykket
dermed tilpasses til den målestok, aftrykket skal bruges i. Hvis du har behov for at bruge
det samme aftryk i forskellige størrelser, hvor den ene størrelse er mindst dobbelt så stor
som den anden, skal du oprette to versioner af aftrykket. Hvis du mindsker størrelsen på et
aftryk, bliver der for mange detaljer, og hvis du øger størrelsen på et aftryk, bliver
detaljerne mindre tydelige.
Lav altid en prøvesyning af aftrykket, inden det anvendes i et syprojekt.

Forenkling af designet
Der kan være for mange detaljer i et design. Brug Edit Nodes (Rediger noder)
og Delete
nodes (Slet noder)
til at fjerne ekstra detaljer og gøre konturen mere jævn.
Brug Add Nodes (Tilføj noder)
til at tilføje yderligere detaljer til et aftryk, som skal
anvendes i en større størrelse.
Brug Edit Nodes (Rediger noder)
til at ændre nodernes placering på den aktuelt markerede linje. Hvis
du flytter en rund node, påvirker det de to linjesektioner på hver side af den pågældende node. Dermed
sikres det, at linjen bliver jævn. Du kan vedhæfte en linje til en anden linje ved at sammenføje to slutnoder.
Den linje, som linjen tilsluttes til, får samme egenskaber som den linje, der tilsluttes.
Brug Delete Nodes (Slet noder)
til at fjerne den aktuelt markerede node. Hvis en midternode slettes,
tegnes linjen igen, således at den følger stien mellem de tilbageværende noder. Brug Add Node (Tilføj
node)
til at tilføje en node til den aktuelt markerede linje. Brug Edit Line (Rediger linje)
til at ændre
formen på den aktuelt markerede linje.

Sådan bruger du dine aftryk
Du kan bruge dine aftryk fra fanen Emboss (Relieffremhævning) i PREMIER+™ 2 Modify. Du
kan indstille aftrykkets størrelse og vinkel og derefter vælge et enkelt aftryk, en linje med
aftryk eller en udfyldning med aftryk.
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Sådan laver du et ankeraftryk ud fra et billede
1
2
3
4
5

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Klik på File (Filer), New (Ny)
eller File, New Window (Nyt vindue)
. Nu vises siden Choose
Design Type (Vælg motivtype) i guiden Guiden ExpressDesign.
Klik på ”Load a Vector Picture as Objects into the Draw Window” (Indlæs et vektorbillede i form af
objekter i vinduet Draw)
, og klik derefter på Next (Næste).
Klik på Load a Picture (Indlæse et billede)
. I billedfremviseren skal du finde
Documents\Premier+2\Samples\Create\Pics2\Anchor.4qb og klikke på OK for at indlæse det på siden
Choose Picture (Vælg billede). Klik på Next (Næste).
På siden Design Size (Motivstørrelse) skal du klikke på Finish (Udfør)
for at lukke guiden.
På værktøjslinjen Hurtig adgang
skal du klikke på Change Hoop
(Skift ramme)
. I dialogboksen
Hoop Selection (Valg af ramme)
skal du indstille rammestørrelsen
til 100 mm x 100 mm - Universal
Square Hoop 1. Klik på OK.
En lille ramme er bedst til at designe
et motiv i denne størrelsesorden.
På FilmStrip i venstre side af
skærmen skal du dobbeltklikke på
punkterne under Group Insert for
at åbne tegningens struktur.
På FilmStrip skal du klikke på
bølgerne bag ankeret for at markere dem.
Klik på Delete (Slet)
.
Mellem cirklerne og ankeret i FilmStrip er udfyldningen til ankeret. Markér dette udfyldningsområde,
som ser gennemsigtigt ud i FilmStrip, og klik på Delete
.
Der er nu to ting i motivet: ankeret og cirklen omkring det.
Klik på File (Filer), Save As Drawing (Gem som tegning)
, og find mappen
Documents\Premier+2\My Pictures.
Gem det redigerede billede som Anchor Stamp.4qb.
Alternativt kan du oprette en undermappe med aftryk i denne mappe.
På værktøjslinjen QuickLink nederst i skærmbilledet skal du klikke på PREMIER+™ 2 Modify.
Åbn et broderi med store områder med udfyldning eller satin, f.eks.
Documents\Premier+2\Samples\Create\Stitch\Diamond.
Klik på fanen Emboss (Relieffremhævning).
Klik på Load Stamp File (Indlæs aftryksfil)
. I fremviseren skal du indlæse filen
Documents\Premier+2\My Pictures\Anchor Stamp.4qb.
Klik på Single Stamp (Enkelt aftryk)
. Markøren skifter til et anker. Lav et aftryk i et af de
grønne områder på romben. Et stort enkelt aftryk vises i rombens udfyldningsområde.
Klik på Undo (Fortryd)
for at fjerne dette aftryk.
Klik på ikonet Stamp Fill (Udfyld med aftryk)
. Hele rombens område
udfyldes med aftryk af ankermotivet.
Klik på Undo (Fortryd)
, og lav om på aftrykkets størrelse og vinkel,
inden du igen laver aftryk.
Prøv at finde mappen Documents\Premier+2\Samples\Create \Pics2\ og
bruge andre .4qb-billeder i denne mappe som aftryk. Nogle fungerer godt,
mens andre er for detaljerede.
Du kan også bruge funktionen “Load a Background Picture into the Draw
Window” (Indlæs et baggrundsbillede i vinduet Tegn) i Guiden ExpressDesign
til at indlæse bitmapgrafik eller et foto, som du kan aftegne et motiv fra.
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Der er hel række malefunktioner til filer med rastergrafik (som oprettes med et gitter af
pixels, og hvis størrelse ikke er så let at ændre som vektorgrafik). Ud over
standardfunktionerne indeholder PREMIER+™ 2 Create funktionen MiniPics, som du kan
bruge til at indsætte specielle små clipart-billeder, og en række billedeffekter, som du kan
bruge til at forbedre billederne, så de er klar til at blive brugt til at oprette motiver med.
Brug fanen Paint (Mal) til at vælge og redigere dit billede.
Gør billedets lysstyrke, farve, skarphed og definition bedre
Tilpas, beskær og udfyld baggrunden til dit billede

Roter eller spejlvend en del af eller hele billedet
Brug et markeringsværktøj til at vælge dele af eller hele billedet
Klip, kopiér, indsæt eller slet et område af billedet
Vis gitteret

Brug kontrolpanelet i vinduet Paint (Mal) til at vælge farver og male linjer og
udfyldningsområder.
Få vist og byt om på farverne i forgrunden og baggrunden
Vælg forgrundsfarve
Vælg baggrundsfarve
Vælg et farvetema
Vælg en farve fra paletten
Mal med pensel eller pen
Udfyld alt i områder af billedet
Tilføj en linje, en figur eller clipart til billedet

Maleværktøjer
Brug Paintbrush (Malerpensel)
til at male linjer på billedet, der følger
markørens bevægelser Du kan vælge en rund eller firkantet pensel og en af fem
forskellige bredder.
Brug Line (Linje)
til at tegne lige linjer med runde eller firkantede ender i
billedet med en af de fem forskellige bredder.
Brug funktionen Calligraphy (Kalligrafi)
til at male linjer på billedet. Du kan vælge
blandt to forskellige pennevinkler og fire forskellige linjebredder.
Brug funktionen Shapes (Figurer)
til at tegne figurer i motivet. Figuren tegnes som en
lukket linje, der kan udfyldes. Vælg en figur på rullelisten. Du kan vælge mellem
75 forskellige figurer. Hold Ctrl-tasten nede, når du bruger Shapes (Figurer), så de
oprindelige proportioner bibeholdes.
Brug funktionen Flood Fill (Udfyld alt)
til at udfylde et område af billedet med
forgrunds- eller baggrundsfarven. Markøren skifter til malerspanden . Det område, som
skal udfyldes, defineres af de andre farver, som omgiver det, eller af kanterne på
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arbejdsområdet. Venstreklik for at udfylde et område med forgrundsfarven, eller højreklik
for at bruge baggrundsfarven.

MiniPics
Brug MiniPics
til at tilføje et af de særlige små clipart-billeder, der følger med
PREMIER+™ 2 Embroidery System. Når du tilføjer et MiniPic, bliver det automatisk markeret i
øverste venstre hjørne af arbejdsområdet, så det er klar til at blive flyttet eller kopieret.
For at flytte et MiniPic skal du klikke på et farvet område (som ikke er baggrunden).

Redigering af malerier
Brug et af følgende markeringsværktøjer: Box Select (Markér med boks) , Freehand
Select (Markér med frihånd)
, Freehand Point Select (Markér med frihåndspunkter)
,
Ellipse Select (Markér med ellipse)
eller Magic Wand Select (Markér med tryllestav)
til at markere en del af billedet som en blok. Når du har lavet markeringen, kan du slette,
klippe, kopiere, tilpasse, rotere eller spejlvende blokken. Beskær billedet, så kun det
markerede område bliver tilbage. Anvend effekter til at justere kun det markerede område.
Om ønsket kan du bruge Exclude Background (Udelad baggrund)
områder, der matcher baggrundsfarven.

til at medtage eller udelukke

Hvis du vil tilpasse størrelsen af blokken, skal du
klikke på et af størrelseshåndtagene i hjørnerne og
trække i det. Hold Ctrl nede, når du klikker, og træk
for at tilpasse størrelsen proportionalt. Hold Skifttasten nede for at ændre størrelsen fra midten.
Du kan rotere markeringen omkring
rotationspunktet i en hvilken som helst vinkel ved at
bruge rotationshåndtaget. Klik i markeringsboksen,
og træk i den for at placere den et andet sted på
Rotationspunkt
billedet.
Hvis du vil fjerne markeringen af området, skal du klikke et vilkårligt sted på
arbejdsområdet uden for markeringsboksen.

Resizehåndtag
Rotationshåndtag
Markeringsboks

Markering af områder og tilpasning af deres størrelse
Brug Box Select (Markér med boks)
til at markere et område af billedet ved at tegne en
firkantet boks rundt om det. Brug Freehand Select (Markér med fri hånd)
for at markere
et område af billedet ved at tegne en frihåndsstreg rundt om den. Brug Freehand Point
Select (Markér med frihåndspunkter)
til at markere et område i billedet af en figur, som
er defineret af en række punkter. Select All (Markér alt)
er en funktion, hvormed du
med et enkelt klik kan markere hele billedet.
Brug Ellipse Select (Markér med ellipse)
for at markere et område af billedet ved at
tegne en cirkel eller en ellipse med en firkantet markeringsboks rundt om det. Klik på det
område, du vil markere, og træk ellipsen rundt om det med markøren til markering med
ellipse
.
Funktionen Magic Wand (Tryllestav)
markerer et område med samme farve som det
område, hvor du klikkede. Farven, nuancen og lysstyrken bruges, når du foretager denne
markering. Når du klikker på Magic Wand Select (Markér med tryllestav), skifter markøren
til tryllestavsmarkøren . Brug toleranceindstillingerne til at vælge farvevarianten for det
område, der markeres med tryllestaven.
Når du klikker på Invert Selection (Inverter markeringen)
, fravælges alle de aktuelt
markerede områder, og de ikke-markerede områder markeres i stedet.
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Brug Replace Selection (Erstat markering)
til at erstatte det aktuelt markerede område med den nye
markering. Brug Add to Selection (Føj til markering)
til at tilføje den nye markering til det aktuelt
markerede område. Brug Remove from Selection (Fjern fra markering)
til at fjerne den nye markering
fra det aktuelt markerede område.

Tilpasning af en del af billedets størrelse
Når en del af billedet er markeret med et af markeringsværktøjerne, skal du klikke på og
trække i et af størrelseshåndtagene i hjørnerne for at ændre størrelsen af området. Når
markøren er over et størrelseshåndtag, skifter markøren til en dobbeltpil . For at bevare
proportionerne skal du holde Ctrl-tasten nede, når du tilpasser størrelsen. Hold Skifttasten nede for at tilpasse størrelsen fra midten.

Resize
Brug Resize (Tilpas størrelse)
til at øge
eller reducere størrelsen af hele billedet.
Dialogboksen Resize (Tilpas størrelse) vises,
så du kan angive en ny størrelse.
Funktionen til tilpasning af størrelsen tilpasser kun
hele billedet. Derfor sker der intet, hvis kun en del af billedet er markeret.

Crop
Brug Crop (Beskær)
til at reducere størrelsen af billedet ved at fjerne de uønskede dele.
Brug et af markeringsværktøjerne, f.eks. Box Select (Markér med boks)
eller Freehand
Select (Markér med frihånd)
til at markere det område af billedet, som du ønsker at
beholde, og klik derefter på ikonet Crop (Beskær) . De dele af billedet, der befinder sig
uden for markeringsboksen, fjernes, og de resterende dele af billedet tilpasses, så de vises
med størst mulig forstørrelse.
Hvis du skal bruge et billede i guiden Guiden ExpressDesign, anbefales det at bruge siden Rotate and Crop
Picture (Roter og beskær billede) i guiden Guiden ExpressDesign til at markere den ønskede del af billedet.
Funktionen Crop (Beskær) fjerner rektangulære områder af billedet, og derfor bliver resultaterne de
samme, hvis du bruger Box Select (Markér med boks)
eller Freehand Select (Markér med frihånd)
.

Rotering af en del af eller hele billedet
Brug Rotate (Roter)
til at rotere hele billedet en
hvilken som helst grad. Dialogboksen Rotate (Roter)
vises, så du kan angive rotationsvinklen.
Baggrundsfarven fra farveboksen anvendes til
baggrunden, som billedet roteres i forhold til. Om
ønsket kan du ændre baggrundsfarven, inden du
roterer billedet.
Funktionen Rotate (Roter) roterer kun hele billedet. Hvis en del af
billedet er markeret, skal du bruge rotationshåndtaget til at rotere
markeringen. Brug Rotate 90
til at rotere en del af eller hele
billedet præcis 90 grader. Når der vælges et område med et af
markeringsværktøjerne, roteres kun det markerede område, også selvom markeringsboksen er rektangulær.

Brug funktionen Mirror Horizontally (Spejlvend vandret)
til at spejlvende den markerede
del af eller hele billedet fra side til side. Brug funktionen Mirror Vertically (Spejlvend lodret)
til at spejlvende den markerede del af eller hele billedet fra ende til ende.
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Sådan kommer du i gang med
PREMIER+™ 2 Sketch

Velkommen til PREMIER+™ 2 Sketch. Med PREMIER+™ 2 Sketch kan du ”tegne” dine egne
stingtegninger. Brug standardværktøjerne til frihåndsbroderi eller lige linjer til at skabe
perfekt afpassede rækker med ligesting og tredobbelte sting eller satinlinjer. Tegn dine
yndlingsmaskinsømme med Motif Line (Motivlinje) Brug frihåndsfunktionerne til at give
dine billeder og broderimotiver ekstra effekter og struktur. Sømmene ændrer sig i takt
med tegnehastigheden ligesom ved traditionelt frihåndsbroderi. Fremhæv dine
kreationer med zigzagsømme i en vandret eller roteret række – du kan endda tapere
bredden, mens du tegner. Brodér din signatur, eller lav smukke monogrammer med
funktionen Calligraphy (Kalligrafi).
Brug mønsterindlæsningsguiden Load Design Wizard til at åbne et billede i den ramme,
du vil bruge. Tegn derefter markeringssting på billedet, udskriv billedet, enten direkte på
stoffet eller med strygbart overføringspapir, og sy de markerede sting direkte på billedet.
Gem billedet og broderiet sammen i .vp4-format, så du kan arbejde videre på det eller
eksportere det og sy det.

Sådan startes PREMIER+™ 2 Sketch
Q

På PREMIER+™ 2 Embroidery
, klik på PREMIER+™ 2 Sketch ikonet
QuickLink. PREMIER+™ 2 Sketch vil starte.

på værktøjslinjen

Programvinduets forskellige dele
Titellinje

Menulinje

Statuslinje

Værktøjslinje

Arbejdsområde

Kontrolpanel

Stingene tegnes i de valgte farver. Baggrundsfarven kan ændres ved hjælp af
PREMIER+™ 2 Configure.
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Positionen for det sidste sting i broderiet vises med et kryds . Efter behov kan krydset
skjules ved hjælp af en indstilling på fanen Screen (Skærm) under Preferences
(Præferencer)
.
Til højre for arbejdsområdet findes kontrolpanelet, der er opdelt i to sider. Klik på fanen
øverst i kontrolpanelet for at få adgang til den ønskede side. Området Color Select
(Farvevalg) er fælles for begge sider. Du kan ændre og skjule farver. Du kan redigere og
tilføje noter i boksene Notes (Noter) og Settings (Indstillinger).
Brug siden Standard til at tegne perfekt afpassede rækker med ligesting fremad,
tredobbelte sting, motivlinjer og satinlinjer i fri hånd (buede) eller lige linjer. Du kan også
justere stingtypeindstillingerne, før du tegner.
Brug siden Free (Fri) til at tegne frihånds-, zigzag- og kalligrafisting. Du kan ændre
stinghastigheden, zigzagbredden og kalligrafivinklen.

Eksempelfiler
Der medfølger eksempler, som vises i ”Vis mig”-eksemplerne og selvstudierne.
Eksempelfilerne installeres i undermapperne i Dokumenter
Documents\Premier+2\Samples\Sketch eller i en mappe efter eget valg.

PREMIER+™ 2 Sketch Termer og konventioner
Markører på skærmen
Markøren Box Select (Marker med boks)
, Freehand Select (Marker med frihånd)
eller Freehand Point Select (Marker med frihåndspunkter)
vises, når den tilknyttede
markeringsfunktion vælges under Select (Marker). Når Erase Stitches (Slet sting)
er
valgt, vises slettemarkøren .
Hvis kommandoen Pick Color (Vælg farve)
vælges, vises pipettemarkøren . Den
bruges også ved indlæsning af billeder via guiden Load Design Wizard til at vælge den
første trådfarve til tegning af sting.
I guiden Load Design Wizard på siden Crop Picture (Beskær billede) ændres markøren til
en dobbeltpil
, når du flytter beskæringslinjerne, eller til en firehovedet pil
, når du
flytter beskæringsområdet. På siden Alignment Stitches (Justeringssting) er markøren en
trådkorsmarkør
, hvor du kan tilføje justeringssting.
På siden Free (Fri) på kontrolpanelet vises markøren Single Stitch (Enkeltsting)
,
Free Motion (Frihånd)
, Horizontal Zigzag (Vandret zigzag)
, Rotational Zigzag
(Rotationszigzag)
eller Calligraphy (Kalligrafi)
, når den tilknyttede frihåndsfunktion
vælges.
På siden Standard på kontrolpanelet vises markøren Running Stitch (Ligesting)
, Triple
Stitch (Tredobbelt sting)
, Motif Line (Motivlinje)
, den nummererede markør 2mm,
4mm eller 6mm Satin Line (Satinlinje)
eller markøren Custom Satin Line
(Brugertilpasset satinlinje)
, når den tilknyttede funktion vælges.
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Load Design Wizard

10

Du skal bruge broderiindlæsningsguiden Load Design Wizard, når du vil indlæse et
billede, du gerne vil dekorere, eller når du vil starte på et nyt broderi uden at følge et
billede. Du kan også bruge guiden Load Design Wizard til at indlæse et eksisterende
broderi, som du ønsker at ændre.

Sider i Load Design Wizard
Load Design Wizard – Design Options

Start et projekt med et billede
Indlæs et .vp4-broderi,
du har oprettet i Sketch
Start et projekt uden et billede

Vælg en projekttype: Brug et billede, indlæs et .vp4-broderi, du har oprettet i PREMIER+™ 2
Sketch, eller start med et tomt arbejdsområde.
Brug denne funktion til at indlæse et gemt .vp3-broderi og det tilknyttede billede. Indlæs billedet, og indsæt
derefter broderiet i arbejdsområdet. Kontrollér Notes (Kommentarer) for at sikre, at du har indstillet
ramme- og billedstørrelsen korrekt.

Load Design Wizard – Hoop Size

Vis rammestørrelsen
Vælg en ramme og retning
Vælg den første trådfarve
til et tomt arbejdsområde

Vælg en ramme og den første trådfarve, når du bruger et tomt arbejdsområde.
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Load Design Wizard – Choose Picture
Vælg en billedfil
på din computer
Indsæt et kopieret billede
Importer en fil fra en
scanner eller et kamera
Indlæs et billede fra Facebook®,
Instagram®, Flickr® eller Twitter®
Der vises et eksempel
på billedet

Load Design Wizard – Rotate and Crop Picture
Zoom ind og ud
Rediger billedets vinkel
Vælg hele billedet
Brug standardindstillingerne
for beskæring

Juster beskæringslinjerne
efter behov

Load Design Wizard – Picture Size
Zoom ind og ud
Angiv højden på billedet
Vælg den første trådfarve
til et nyt broderi
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Load Design Wizard – Add Alignment Stitches
Zoom ind og ud
Vælg en justeringsstingtype
Fjern stingene, og start forfra

Du kan bruge siden Add Alignment Stitches (Tilføj justeringssting) til at tilføje sting i
begyndelsen af broderiet, som du kan bruge til at justere billedet i forhold til broderiet
med.

Place Crosses on Picture
Flyt markøren hen på billedet. Markøren skifter til et kryds
der, hvor du vil indsætte
justeringsstingene. Klik for at placere justeringsstingene, der vises med blå kryds.

Automatic Corners
Vælg denne funktion, hvis du automatisk vil placere justeringssting, der er justeret ind
efter billedets fire hjørner.

None (Ingen)
Vælg denne funktion, hvis du ikke ønsker at tilføje justeringssting.

Load Design Wizard – Load Embroidery
Zoom ind og ud

Vis og indlæs broderier
Indsæt fra udklipsholder

Vis et eksempel på et
kopieret broderi
Broderioplysninger

Brug siden Load Embroidery (Indlæs broderi) til at indlæse et .vp4-broderi med ramme og
baggrundsbillede.
PREMIER+™ 2 Sketch Load Design Wizard
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Tegne sting
Insert Mode

Ved hjælp af Insert Mode (Indsætningstilstand) kan du bestemme, om alle sting og
farveskift skal tilføjes i slutningen af broderiet, eller om de skal indsættes på et givent sted
i broderiet.

Insert Mode Off
Når Insert Mode er deaktiveret , er ikonet blåt. Sting og farveskift indsættes altid i
slutningen af broderiet. Dette gælder også ved indsætning af en stingblok og ved åbning
af broderier direkte i arbejdsområdet. Når en af disse funktioner bruges, vil markeringen
automatisk blive fjernet fra alle markerede stingpunkter.
Det sidste sting i broderiet er markeret med et kryds
. Markeringen af sidste sting kan
deaktiveres på fanen Screen (Skærm) under Preferences (Præferencer) .
Insert Mode er altid deaktiveret, når PREMIER+™ 2 Sketch startes.

Insert Mode On
Når Insert Mode er aktiveret
, er ikonet fremhævet (orange).
Sting, farveskift og stopkommandoer indsættes på det
markerede stingpunkt. Hvis der ikke er markeret et
stingpunkt, indsættes sting, farveskift og
stopkommandoer i slutningen af broderiet, på samme
måde som når Insert Mode er deaktiveret.
Indsætningspunktet bruges også ved indsætning af en
stingblok og ved åbning af broderier direkte i
arbejdsområdet. Hvis et indsætningspunkt er
markeret, vises der en lille boks rundt om det valgte
stingpunkt.
Hvis Insert Mode er aktiveret, kan markeringen af stingpunktet fjernes ved at højreklikke
et vilkårligt sted i arbejdsområdet.

Stingtegning
Brug pennen på grafikpladen til at tegne sting med en hvilken som helst af
tegnefunktionerne på siden Standard eller Free (Fri) på kontrolpanelet:

Siden Standard
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Running Stitch
(Ligesting)

Triple Stitch
(Tredobbelte sting)

Træk pennen hen over
pladen for at tegne en
linje med ligesting.

Træk pennen hen over
pladen for at tegne en
linje med tredobbelte
sting.
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Motivlinje
Træk pennen hen
over pladen for at
tegne en linje med
motiver.

Satin Line
Træk pennen hen
over pladen for at
tegne en satinlinje.

Siden Free
Single Stitch
Med denne funktion indsætter
du et sting, hver gang pennen
rører grafikpladen.

Rotational Zigzag
Med denne funktion tegner du en
ubrudt række zigzagsting i en ret
vinkel i forhold til markørens bane,
når pennen føres hen over pladen.

Frihånd
Med denne funktion tegner du
en ubrudt række af sting, når
pennen føres hen over pladen.

Horizontal Zigzag
Med denne funktion
tegner du en ubrudt række
af zigzagsting fra venstre
mod højre, når pennen
føres hen over pladen.

Kalligrafi
Tegn stingene i arbejdsområdet
med pennen på pladen (eller
klik og træk med musen).

Tegn stingene i arbejdsområdet med pennen på grafikpladen (eller klik og træk med musen).
Når du tegner med funktionerne Free Motion (Frihånd), Horizontal ZigZag (Vandret
zigzag), Rotational ZigZag (Roteret zigzag) og Calligraphy (Kalligrafi), indsættes stingene
kontinuerligt, når pennen rører pladen (eller så længe museknappen trykkes ned). Når du
flytter pennen hurtigt, indsættes stingpunkterne med større afstand. Når du flytter
pennen langsomt, indsættes punkterne med mindre afstand.
Trådklip
og hæftninger indsættes automatisk ved enden af hver sektion. På fanen
Stitches (Sting) under Preferences (Præferencer)
kan du ændre indstillingerne for
hæftning og minimumafstanden for trådklip. Indsæt stopkommandoer
for at gøre det
muligt at indsætte applikationer eller dekorationer.

Standard Mode

Skift en trådfarve
Vis eller skjul en trådfarve

Udskift trådsortiment og farver
Tegn en motivlinje
Tegn en linje med
tredobbelte sting
Tegn en linje med ligesting
Indstil egenskaberne for linjen
Vælg en satinlinje
med fast bredde

Vis alle sting
Tegn en lige linje
Tegn en buet linje
Indstil egenskaber for
brugerdefineret linje
Tegn en brugerdefineret
satinlinje
Læs noter og indstillinger
Rediger noter og indstillinger
Vælg oversigtsvinduet

Se indholdet i udklipsholderen
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Juster stingtypeindstillingerne for standardstinglinjerne, før du tegner.
Stingtyperne i Standard Mode (Standardtilstand) påvirkes ikke af Free Motion Stitch Speed
(Frihåndsstinghastighed). Den hastighed, du fører pennen (eller musen) med, har heller ingen betydning.

Freehand eller Straight
Brug funktionen Freehand (Frihånd)
til at tegne en buet stinglinje eller en
frihåndsstinglinje på arbejdsområdet. Stinglinjen følger konturerne på den linje, du
tegner.
Brug funktionen Straight Line (Lige linje)
til at tegne en lige stinglinje på arbejdsområdet.
Stinglinjen følger en direkte rute mellem det sted, hvor du starter med at tegne, og det
sted, hvor du løfter pennen (eller slipper museknappen).

Line Type
Du kan tilføje lige så mange sektioner med en linjetype, som du vil. Et trådklip
indsættes automatisk
ved enden af hver sektion. Højreklik for at deaktivere funktionen, eller vælg et andet værktøj.

Med funktionen Running Stitch (Ligesting)
kan du tegne sting med regelmæssige
mellemrum og med forudindstillet stinglængde. Stingene dannes kun, når pennen er i
kontakt med grafikpladen (eller mens museknappen er trykket ned).
Hvert enkelt nyt stingpunkt tilføjes, når afstanden når den forudindstillede stinglængde fra det sidst
indsatte stingpunkt.

Med funktionen Triple Stitch (Tredobbelte sting)
kan du tegne linjer med tredelte
sting, der hver især består af et forlæns sting, et baglæns sting og derefter et forlæns sting,
med en forudindstillet stinglængde. Stingene indsættes kun, mens pennen rører
tegnepladen (eller mens museknappen holdes nede).
Hvert enkelt nyt stingpunkt tilføjes, når afstanden når den forudindstillede stinglængde fra det sidst
indsatte stingpunkt.

Med funktionen Motif Line (Motivlinje)
kan du tegne motiver i overensstemmelse med
indstillingerne for egenskaber i dialogboksen Motif Line. Der tilføjes et helt motiv, når
markøren når den forudindstillede afstand i overensstemmelse med motivets bredde. Hvis
du vil følge linjen helt nøjagtigt, skal du bruge Fit To Line (Tilpas til linje). Hvis du vil tegne
et enkelt motiv, skal du tegne en linje, indtil der vises et motiv og derefter stoppe (løfte
pennen eller slippe museknappen).
Du kan bruge indstillingerne under Satin Line (Satinlinje) til at tegne en linje med en
satinsøm med konstant bredde. Brug de forudindstillede bredder: 2mm Satin Line
,
4mm Satin Line
,eller 6mm Satin Line
. Alternativt kan du bruge en Custom Satin
Line (Brugerdefineret satinlinje)
og indstille dens egenskaber i dialogboksen Satin Line.
Satin Line påvirkes ikke af Free Motion Stitch Speed (Frihåndsstinghastighed). Den hastighed, du fører
pennen (eller musen) med, har heller ingen betydning.

Stingene indsættes kun, mens pennen rører tegnepladen (eller mens museknappen
holdes nede).
Sømmen 2mm Satin Line har ingen underlægningssting, mens sømmene 4mm Satin Line og 6mm Satin
Line har underlægningssting. Hvis du vil oprette linjer med de nævnte bredder med andre egenskaber, skal
du bruge en Custom Satin Line.

Oprettelse af en vej med satinlinje til en kat
1
2
3
4
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Klik på New (Ny)
. Vælg Load Sketch Embroidery (Indlæs Sketch-broderi) på siden Design Options
(Indstillinger for broderimotiv) i Load Design Wizard, og klik på Next (Næste).
Klik på ikonet Open Embroidery (Åbn broderi)
. Indlæs broderiet
Documents\Premier+2\Samples\Sketch\Stitch\Driving Cat i dialogboksen Open (Åbn).
Klik på Finish (Udfør) for at indlæse broderiet i arbejdsområdet.
Klik på Hoop (Ramme)
. I dialogboksen Hoop Selection (Rammevalg) skal du vælge 260 mm x 200 mm
– Universal Large Hoop 3 og indstille Orientation (Retning) til Rotated (Roteret). Klik på OK.
PREMIER+™ 2 Sketch Tegne sting
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Denne ramme giver mere plads til vejen med satinlinjen end den ramme, der indlæses sammen med
broderiet.
Klik på fanen Standard.
Klik på Straight Line (Lige linje)
.
Klik på 4mm Satin Line (4 mm satinlinje) .
Klik og træk med musen for at tegne en linje, der er parallel med bilens dæk, og begynd i et punkt til
højre for bilen.

Linjerne viser, hvor den lige satinlinje bliver placeret.
Slip museknappen eller løft pennen for at fuldføre linjen.
Tegn to kortere linjer øverst til venstre for at oprette den anden side af vejen.

Stopkommandoer
Med funktionen Add Stop (Indsæt stop)
kan du indsætte en stopkommando, der
fortæller broderimaskinen, at den skal stoppe uden at skifte farve. Det gør det muligt at
indsætte en applikation eller en dekoration.
Brug PREMIER+™ 2 Embroidery Extra til at få vist applikationsstof eller dekorationer.

Zoom ind på den tråd, hvor du vil placere stopkommandoen, og vælg stinget i 2D Mode
(2D-tilstand). Stinget markeres med en boks. Klik på Add Stop . Der indsættes et
kommandomærke for stop på det pågældende sted. Hvis du ikke har valgt et sting,
placeres stopkommandoen ved afslutningen af alle stingene. Stopkommandoen vises
med en lille rød cirkel med et S
.
Stopkommandoer er kun synlige i 2D-visning. Tryk 3D-ikonet

for at skifte mellem 2D- og 3D-visning.

For at slette en stopkommando skal du markere det stingpunkt, der er tilknyttet stoppet,
og derefter trykke på Delete-tasten eller klikke på ikonet Delete
.
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Free Motion Mode
Skift en trådfarve
Vis eller skjul en trådfarve

Udskift farver og trådsortiment

Vis alle sting

Tegn en frihåndslinje

Tegn en rotationszigzaglinje

Placer enkeltsting

Tegn en kalligrafilinje
Tegn en vandret zigzaglinje

Indstil stinghastigheden
Indstil zigzaglinjens bredde

Indstil stingvinklen for kalligrafi
Læs noter og indstillinger
Rediger noter og indstillinger
Vælg oversigtsvinduet

Se indholdet i udklipsholderen

Free Motion Stitch Speed
Funktionen Free Motion Stitch Speed styrer den hastighed, stingpunkterne tegnes med,
når du tegner med funktionerne Free Motion, Horizontal ZigZag, Rotational ZigZag og
Calligraphy. Den svarer til antal sting pr. minut på en symaskine. Funktionen Free Motion
Stitch Speed kan indstilles til en hastighed fra 100 til 2000 sting pr. minut i trin af 100.
Når du første gang bruger PREMIER+™ 2 Sketch, er Free Motion Stitch Speed fastindstillet
til den hastighed, der er valgt på kontrolpanelet. For at ændre denne hastighed skal du
stoppe med at tegne sting og justere skyderen. Du skal trække i Free Motion Stitch Speedskyderen for at indstille den ønskede hastighed. Du kan også vælge, at Free Motion Stitch
Speed skal have variabel hastighed, mens du tegner sting. For at gøre dette skal du
markere indstillingen Allow Variable Stitch Speed (Tillad variabel stinghastighed) på fanen
Stitches under Preferences
.
Du kan nu ændre stinghastigheden ved at:
• variere, hvor hårdt du trykker pennen mod grafikpladen
• bruge tasterne A og S på tastaturet, mens du tegner stingene med musen.
Hvis du varierer hastigheden efter, hvor hårdt du trykker pennen mod grafikpladen, vil
hastigheden i Free Motion Stitch Speed være langsom ved lette tryk med pennen og
hurtig ved hårde tryk med pennen. Du vil se skyderen bevæge sig, når du ændrer trykket
med pennen. Det svarer til at trykke let eller hårdt på symaskinens fodpedal for at få
symaskinen til at sy langsomt eller hurtigt.
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Hvis du holder markøren på samme sted for længe, mens du tegner sting med funktionen Free Motion,
Horizontal ZigZag, Rotational ZigZag eller Calligraphy, vil stingene ”ophobes” oven i hinanden. Løft
pennen fra grafikpladen, hvis du har brug for at stoppe.

Free Motion Stitch Speed og zoomniveau
Når du har zoomet ind, vil den afstand, der tegnes med på skærmen, reelt være kortere på
det faktiske broderi, dvs. stingpunkterne vil være tættere på hinanden. Hvis du vil have, at
de nye sting skal se ud som de sting, du allerede har indsat, skal du enten flytte pennen
hurtigere eller reducere hastigheden i Free Motion Stitch Speed. Det modsatte gør sig
gældende, når du zoomer ud. Den afstand, du tegner med på skærmen, bliver reelt
længere på det faktiske broderi, så stingpunkterne vil være længere væk fra hinanden.
Funktionen Single Stitch (Enkelt sting) og stingtyperne i Standard Mode (Standardtilstand) påvirkes ikke af
zoomniveauet.

ZigZag Width
Med indstillingen ZigZag Width (Zigzagbredde) kan du indstille Horizontal ZigZag,
Rotational ZigZag og Calligraphy. Du kan indtaste den ønskede bredde direkte i boksen
eller ændre bredden med op- og nedpilene. Minimum- og maksimumbredden indstilles i
Stitches Preferences (stingpræferencer)
.
Tryk på Z-tasten (smallere) eller X-tasten (bredere), mens du tegner zigzagsting, for
dynamisk at ændre zigzagbredden. Tryk for at ændre bredden med 0,1 mm. Hold tasten
inde for at ændre uafbrudt.
Når ZigZag Width er indstillet til en meget lav værdi, placeres stingpunkterne så tæt sammen, at de ikke
vises korrekt i 3D-visningen. Brug 2D visning for at kontrollere dine sting.

Calligraphy Angle
Med funktionen Calligraphy Angle (Kalligrafivinkel) kan du indstille den vinkel, du vil
tegne kalligrafiskrift med
. Indtast den ønskede vinkel direkte i boksen, før du vælger
Calligraphy, eller brug op- og nedpilene. Tryk på Q (mod uret) og W (med uret), mens du
tegner med Calligraphy for dynamisk at ændre vinklen.

Single Stitch
Med funktionen Single Stitch (Enkelt sting)
kan du tilføje et enkelt sting ad gangen,
hver gang pennen rører pladen (eller ved hvert venstreklik på musen). Du kan også trække
pennen hen over pladen, så der laves en streg. Det enkelte stingpunkt indsættes så på det
punkt, hvor pennen løftes fra pladen. Højreklik for at deaktivere funktionen, eller vælg et
andet værktøj.

Frihåndsstingtyper
Du kan tilføje lige så mange sektioner med frihåndsbroderi, som du synes. Et trådklip
indsættes ved
afslutningen af en sektion. Højreklik for at deaktivere funktionen, eller vælg et andet værktøj.

Med funktionen Free Motion (Frihånd)
kan du frit tegne sting og placere stingpunkter
med den stinghastighed, som Free Motion Stitch Speed er indstillet til på kontrolpanelet.
Du kan tegne sting med Free Motion ved at bruge en række forskellige teknikker, for
eksempel:
• Ved at flytte pennen med jævn hastighed kan du efterligne et normalt frihåndsbroderi,
og du kan indsætte linjer og konturer rundt om områder.
• Med hurtige skriblebevægelser kan du fylde områder med farve og lave skyggeeffekter.
• Med små runde eller spiralformede bevægelser kan du lave blondeeffekter eller udfylde
blade på træer.
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Hvis du vil brodere med filtenålen, skal du øge Free Motion Stitch Speed for at øge antallet af stingpunkter,
der placeres.

Zigzagsting
Når du bruger zigzagstingtyperne, tegnes stingene med den hastighed, som Free Motion
Stitch Speed er indstillet til, og med den bredde, der er indstillet i ZigZag Width.
Stingpunkterne placeres skiftevis på hver side, mens du tegner langs midten af
zigzagstinget.
Med funktionen Horizontal ZigZag (Vandret zigzag)
kan du
tegne zigzagsting, der ligger vandret mod venstre og højre i
arbejdsområdet. Tegn lige ned for at lave en lige søjle af
zigzagsting. Flyt fra side til side for at hælde søjlen mod venstre
eller højre. Brug bevægelsen fra side til side for at lave
horisontsting.
Med funktionen Rotational ZigZag (Rotationszigzag)
kan du
tegne zigzagsting i en vinkel på 90 grader i den retning,
markøren bevæger sig. Du kan tegne i en hvilken som helst
retning for at lave en buet række af zigzagsting. Du kan tilføje
lige så mange sektioner med zigzagsting, som du synes.
Med funktionen Calligraphy (Kalligrafi)
kan du tegne
kalligrafiskrift og -mønstre. Stingene tegnes i zigzag med den
indstillede kalligrafivinkel. Billedet viser, hvordan stingene
tegnes, når Calligraphy Angle er indstillet til 45 grader.
Du kan følge enhver vejledning i brugen af penne til kalligrafi, når du skal
lave kalligrafi i PREMIER+™ 2 Sketch. Du skal bare tegne med sting i stedet
for med blæk. Du kan også se billederne i
Documents\Premier+2\Samples\Sketch\PicsCalligraphy.
Du kan oprette bogstaverne i fri hånd, hvis du er god til kalligrafi, eller du kan tegne oven på bogstaver,
som du har tegnet på papir og scannet, eller som du har tegnet på computerskærmen.

Oprettelse af bogstaver med kalligrafi
1

2
3
4
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Klik på New (Ny)
. På siden Design Options (Indstillinger for
broderimotiv) i Load Design Wizard skal du vælge enten Load Picture for
a New Embroidery (Indlæs billede til et nyt broderi), hvis du vil bruge
bogstaver som baggrund, eller Start a New Embroidery with no Picture
(Start et nyt broderi uden billede), hvis du vil arbejde i fri hånd. Klik
derefter på Next (Næste).
Vælg en ramme. Klik på Finish (Udfør), eller klik på Next for at indlæse et
billede og derefter afslutte guiden.
Klik på fanen Free (fri) og klik derefter på Calligraphy
.
Indstil ZigZag Width (Zigzagbredde), så den svarer til bogstavlinjernes bredde.
I eksemplet er der brugt en bredde på 2 mm.
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Indstil Calligraphy Angle
(Kalligrafivinkel), så den passer til de
bogstaver, du bruger.
I eksemplet er vinklen indstillet til
45 grader.
Tegn det første bogstav i teksten. Forsøg
at bruge et enkelt pennestrøg.
Løft pennen, eller slip museknappen.
Dette er et prøvebogstav. Klik på Undo
(Fortryd)
, hvis du ikke er tilfreds.
Når du løfter pennen eller slipper
museknappen, oprettes et
fortrydelsespunkt.
Flyt skyderen for at indstille Free Motion
Stitch Speed (Frihåndsstinghastighed) til
en behagelig hastighed.
Træk skyderen mod højre for at tegne flere sting og mod venstre for at tegne færre sting.
Hvis du zoomer ind, kan du arbejde langsommere, hvilket kan give større præcision.
Tegn et nyt bogstav, og juster hastigheden, linjebredden og vinklen yderligere efter behov.
Tegn de øvrige bogstaver i teksten. Løft pennen eller slip museknappen ved afslutningen af hvert
pennestrøg.

Eksempler på stingtegning
Tegning af frihåndssting og zigzagsting på festkjolen
1
2
3
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Klik på New (Ny)
. På siden Design Options (Indstillinger for broderimotiv) i Load Design Wizard
skal du klikke på Next (Næste) for at acceptere standardindstillingen Load Picture for a New
Embroidery (Indlæs billede til et nyt broderi).
På siden Hoop Size (Rammestørrelse) skal du vælge 150 mm x 150 mm - Universal Square Hoop 2 og
derefter klikke på Next.
På siden Choose Picture (Vælg billede) skal du indlæse
Documents\Premier+2\Samples\Sketch\Pics\PartyDressDoll.png og derefter klikke på Next. Klik på
Select All (Vælg alt) på siden Rotate and Crop Picture (Roter og beskær billede).
På siden Picture Size (Billedstørrelse) skal du ændre trådfarven til den mørke lyserøde, der er brugt til
halvcirklerne på kjolens skørt (Sulky Rayon 40 1033 - Dark Orchid).
På siden Add Alignment Stitches (Tilføj justeringssting) skal du indsætte et justeringssting ved at
placere et kryds ved fingerspidsen i venstre side og et på spidsen af skoen i højre side. Klik derefter på
Finish.
Klik på Preferences (Præferencer)
. Klik på fanen Stitches, og kontrollér, at Allow Variable Stitch
Speed ikke er markeret (ikke krydset af ). For indstillingen ZigZag Width skal du kontrollere, at
Minimum er indstillet til 0,1mm, og at Maximum er indstillet til 9,0mm. Klik på OK.
Det er standardindstillingerne for Minimum og Maximum i PREMIER+™ 2 Sketch, og de er nødvendige for
at sikre, at den ønskede værdi for ZigZag Width (Zigzagbredde) kan indstilles.
Klik på ikonet Background (baggrund)
. Ikonet
skifter til ikonet Fade Background (Nedton
baggrund)
, og billedet vises nedtonet. Når du
nedtoner billedvisningen, kan du nemmere se
stingene på baggrundsbilledet.
Billedet vil ikke være nedtonet, når det printes ud
klar til broderi.
Klik på Zoom to Rectangle (Zoom på rektangel)
.
Markøren skifter til markøren Zoom In
(Zoom ind)
.
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Klik og træk en markeringsboks rundt om den øverste del af dukken, og løft derefter pennen for at
zoome ind.
Klik på fanen Free (fri) og klik derefter på Free Motion (frihånd)
.
Kontrollér, at skyderen Free Motion Stitch Speed placeres midtfor.
Hvis du foretrækker at tegne langsommere, skal du flytte skyderen to eller tre trin mod venstre. Du kan til
enhver tid justere Free Motion Stitch Speed (Frihåndsstinghastighed).

En kurvet linje på tværs af kjolen markerer taljen.
Start i venstre ende af denne linje, og tegn sting
langs linjen, indtil du når højre ende af linjen.
Når du syr broderiet, kan du bruge denne stinglinje til
at kontrollere, at billedet og broderiet er justeret
korrekt.

Når du når til enden af linjen over taljen,
skal du tegne konturerne til det højre ærme
op. Følg ærmets hovedkontur til toppen af
skulderen, men tegn ind og tilbage til
hovedkonturen for at lave de ekstra
detaljer.

Følg ærmets hovedkontur tilbage hen over de
sting, du lige har indsat, og vend tilbage til taljen.
Følg derefter folderne i kjolelivet for at gå videre til
venstre ærme.

Tegn nu venstre ærme op, og tegn hen over
de fleste områder to gange, før du vender
tilbage til taljen. Tegn nu linjen langs taljen
op igen fra venstre mod højre, idet du
tegner ned og tilbage langs hver af skørtets
rynkelinjer.

Klik på Zoom To Fit (Tilpas til indhold)
.
Indstil ZigZag Width (Zigzagbredde) til 2,0 mm.
Hvis du tidligere har reduceret Free Motion Stitch Speed, skal du flytte skyderen tilbage til midten.
Klik på Rotational ZigZag (Rotationszigzag)
.
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Tegn hen over hver af de mørke lysrøde halvcirkler. Flyt pennen (eller musen) med jævn
middelhastighed, så zigzagstingene er åbne og fordelt med ensartet mellemrum.

Hvis du vil starte forfra med en linje af zigzagsting, som du lige har tegnet, skal du højreklikke og derefter
klikke på Undo (Fortryd). Kun den sidste linje med zigzagsting fortrydes. Klik derefter på Rotational ZigZag
og tegn linjen igen.
Højreklik for at deaktivere funktionen.

Pyntning af festkjolen med motiver
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Klik på New (Ny)
. Vælg Load Sketch Embroidery (Indlæs Sketch-broderi) på siden Design Options
(Indstillinger for broderimotiv) i Load Design Wizard, og klik på Next (Næste).
På siden Load Embroidery (Indlæs broderi) skal du klikke på Open Embroidery (Åbn broderi) og
indlæse Documents\Premier+2\Samples\Sketch\Stitch\PartyDressDoll_Free motion 1 done og
derefter klikke på Finish (Udfør).
Klik på ikonet Background
for at vælge Fade Background (Nedton baggrund)
. Billedet vises
nedtonet.
Klik på Pick Color (Vælg farve)
. Markøren skifter til pipettemarkøren
.
Klik på den lysegrønne farve inde i guirlanden (det
grønne pyntebånd). Dialogboksen Color Selection
(Farvevalg) vises. Skift efter behov trådsortimentet til
Sulky Rayon 40, så farven 1046 (Teal) vælges. Klik på OK.
Klik på knappen Motif Line (Motivlinje)
på fanen
Standard, og klik derefter på knappen Options
(Indstillinger). Dialogboksen Motif Line (Motivlinje)
åbnes.
Kontrollér, at Group er indstillet til Universal. Klik på
rullepilen ud for Category (Kategori), og vælg Hand
Stitches 2 (Håndsømme 2).
Klik på rullepilen ud for Pattern (Mønster), og vælg fjermotiv nummer 12.
Kontrollér, at Minimum Gap (Minimumafstand) er indstillet til 0.0mm, og at felterne Fit to Line (Tilpas
til linje), Reverse (Vend) og Mirror (Spejlvend) ikke er markeret.
Bevar indstillingerne under Size (Størrelse), men kontrollér, at Stitch (Sting) er indstillet til Running
(Ligesting). Klik på OK for at lukke dialogboksen Motif Line.
Kontrollér, at Draw (Tegn) er indstillet til Freehand (Frihånd)
.
Begynd i højre side af kjolen, og tegn langs midten af den første lille løkke på guirlanden, indtil der
ses to motiver. Derefter skal du stoppe (løfte pennen, eller slippe museknappen).
Bemærk, at motiverne kun ses, hvis du har tegnet langt nok til, at der kan oprettes et helt motiv.
Fortsæt med at tegne langs midten af
hver enkelt løkke på guirlanden, og
stop for enden af hver løkke. Dette
forhindrer, at motiverne overlapper
for meget i toppen af hver løkke.
Motiverne kan overlappe
halvcirklerne en lille smule.
Tegning af motiver og andre
standardsting påvirkes ikke af Free
Motion Stitch Speed (Frihåndsstinghastighed).
Kontrollér, at Motif Line (Motivlinje)
fortsat er markeret, og klik på Options (Indstillinger).
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Klik på rullepilen ud for Category, vælg General Motifs 1 (Generelle motiver 1), klik derefter på
rullepilen ud for Pattern, og vælg motiv nummer 3.
Du kan ændre motiver og motivindstillinger, mens Motif Line er valgt.
Klik på nedpilen i boksen Height (Højde), indtil værdien er indstillet til 7.0mm.
Værdien i boksen Width (Bredde) ændres samtidig, så motivets oprindelige form bevares som angivet med
indstillingen Proportional.
Skift Stitch Type (Stingtype) til Triple
(Tredobbelt), og klik derefter på OK.
Start i højre side af skørtet, og tegn en
række af motiver langs midten af det
gule bånd på kanten af skørtet. Tegn
hele linjen uden at stoppe, før du når
enden.
Højreklik for at deaktivere tegning af motivlinjen.
Klik på Add Color Change (Indsæt farveskift)
. Nu vises dialogboksen Color Selection (Farvevalg).
Klik på Show All Thread Ranges (Vis alle trådsortimenter), og klik derefter på rullepilen under Thread
Range (Trådsortiment), rul opad på listen, og vælg Sulky Metallic 30. Vælg 7055 (Cranberry), og klik
på OK.
Vælg Motif Line (Motivrække)
, og klik
derefter på Options (Indstillinger).
Indstil Height (Højde) i dialogboksen
Motif Line til 8.0mm. Klik på OK.
Start lidt til venstre for rosen længst til
venstre, tegn derefter tværs over rosen,
indtil der vises et enkelt motiv, og stop.
Tegn enkeltmotiver over de andre to roser
på samme måde.
Højreklik for at deaktivere funktionen.
Hvis du har tegnet motiver, der ikke er
placeret rigtigt, kan du fortryde dem med
Undo (Fortryd)
og tegne dem igen.
Hvis du vil justere motiverne senere, skal du bruge markeringsfunktionerne. Klik på fanen Design, og skjul
alle farver undtagen farven metallisk rød. Klik på Box Select (Marker med boks), og klik og træk derefter for
at tegne en boks rundt om det ønskede motiv. Der vises en markeringsboks. Flyt motivet over rosen, og
højreklik for at deaktivere funktionen. Klik på Draw All Stitches.

Tegning af frihåndshår med blandet tråd
1
2
3
4
5
6
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Klik på New (Ny)
. Vælg Load Sketch Embroidery (Indlæs Sketch-broderi) på siden Design Options
(Indstillinger for broderimotiv) i Load Design Wizard, og klik på Next (Næste).
På siden Load Embroidery (Indlæs broderi) skal du klikke på Open Embroidery (Åbn broderi) og
indlæse Documents\Premier+2\Samples\Sketch\Stitch\PartyDressDoll_with_roses og derefter klikke
på Finish (Udfør).
Klik på ikonet Background (baggrund)
for at vælge Fade Background (Nedton baggrund)
.
Brug skyderen på zoomlinjen for at zoome ind.
Klik og træk derefter i oversigtsvinduet, indtil den øverste del af dukken bliver synlig.
Klik på Add Color Change (Indsæt farveskift)
. Nu vises dialogboksen Color Selection (Farvevalg).
Klik på rullepilen i boksen Thread Range, og vælg Sulky Rayon 40. Indtast nummeret 1238 i feltet Find
Thread (Find tråd). Tråden 1238 (Orange Sunrise) vælges. Klik på OK.
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Klik på fanen Free (fri) og klik derefter på Free Motion (frihånd)

På venstre side af håret skal du tegne tråde fra
skilningen og ned til krøllerne, svinge rundt
forneden og tegne tilbage op til skilningen.
Gør dette flere gange, så den venstre side er
fyldt løseligt.
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Tegn tråde af hår på højre side med samme
metode, og slut ved skilningen.

Tegn ubrudte linjer. Hvis du har brug for at stoppe, skal du starte igen fra det sted, hvor du stoppede.
Højreklik for at deaktivere funktionen Free Motion (Frihånd).
Klik på Add Color Change (Indsæt farveskift)
. Nu vises dialogboksen Color Selection (Farvevalg).
Vælg Sulky Rayon 40, 1126 (Tan), og klik derefter på OK.
Tegn hår på venstre side og derefter på højre med metoden Free Motion (Frihånd)
. Brug færre
linjer, og prøv at udfylde nogle af mellemrummene mellem linjerne med den forrige farve.
Færdiggør krøllerne i højre side.
De blandede farver giver håret et mere naturligt udseende. Brug lignende teknikker til pels og fjer.
Højreklik for at deaktivere funktionen.
Klik på rullepilen ved siden af ikonet
Background (baggrund)
, og vælg
Background On (Baggrund slået til)
for at
få vist et eksempel på resultatet, når broderiet
sys over billedet.
Klik på Zoom To Fit (Tilpas til indhold)
.
Klik på fanen Notes (Noter) på kontrolpanelet,
og klik derefter på Edit (Rediger).
Tilføj teksten ”Motifs; Natural Hair” i
dialogboksen Notes.
Klik på OK for at gemme ændringerne i
noterne.
Klik på fanen Settings (Indstillinger), og klik
derefter på Edit. Som du kan se, vises
motiverne allerede.
Motivindstillinger tilføjes for hver linje med
motiver, du tegner. Det anbefales at redigere
indstillingerne, så der kun ligger én kopi af
oplysningerne for hvert af de anvendte motiver, og fjerne de ekstra kopier af oplysningerne.
Klik på OK for at gemme ændringerne i indstillingerne.
Klik på Save (Gem)
på værktøjslinjen Quick Access (Hurtig adgang), og gem broderiet som
”PartyDressDoll”.
Klik på Export (Eksporter)
for at eksportere dukkebroderiet.
Marker .vp4 i dialogboksen Export (Eksporter), og klik derefter på OK.
I dialogboksen Save As (Gem som) skal du finde Documents\Premier+2\MyDesigns og gemme
broderiet som ”PartyDressDoll Exported” (filtypenavnet .vp4 tilføjes automatisk).
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