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1Sådan kommer du i gang med 
Premier+™ 2 Modify
Velkommen til PREMIER+™ 2 Modify. Du kan bruge PREMIER+™ 2 Modify til at tilpasse 
eksisterende broderier og dermed skabe nye broderier. Arbejd med sektioner 
(subdesigns) af broderier eller hele broderier og multipart broderier eller mange broderier 
på én gang. PREMIER+™ 2 Modify indeholder alle redigering faciliteter fra Premier+™ 2 
Embroidery Extra, med mange ekstra kraftfulde funktioner.
Du kan selv vælge, om du vil redigere stingene direkte i 3D eller 2D. Brug Stitch Player 
(Stingafspiller) i kontrolbåndet til at gennemspille det aktuelt valgte undermotiv i 
broderiet, som om det sys, eller brug Design Player (Motivafspiller)  til at afspille alle 
sektionerne i et broderi. Med Life View (Virkelighedstro visning)  kan du få vist 
broderiet i et virkelighedstro perspektiv med de ønskede eksportindstillinger.
Med funktionen Emboss (Relieffremhævning) kan du dekorere dine broderier med smukke 
mønstre. Du kan vælge mellem over 100 aftryk, eller du kan bruge tekst eller dit eget design til 
at lave et enkelt aftryk, som du kan indsætte langs en linje eller udfylde et stort område med.
Brug funktionen til punktvis formændring til at magnetisere, polarisere, sno eller bølge 
stingene på mindre områder, eller brug de otte funktioner til global formændring til at 
ændre hele broderiets form. Med funktionen Freehand Tablet Cutwork Line (Cutwork-linje 
med frihåndstegneplade)  og Freehand Point Cutwork Line (Cutwork-linje med 
frihåndspunkter)  kan du automatisk fjerne stof til cutwork og syning af omvendt 
applikation eller til at udklippe en figur eller et motiv.
Brug funktionen Freehand Tablet Border (Bort med frihåndstegneplade) , Freehand Point 
Border (Bort med frihåndspunkter) , Draw Border Shape (Tegn bortfigur)  eller Border 
Embroidery (bort broderi) til at oprette et nyt broderi med en satinbort, ligestingsbort, 
tredobbelt stingbort eller motivbort, eventuelt med applikationssømme og -stof. Hold 
broderisektionen inden for eller uden for borten, eller gør borten overlejret. Ligesom i 
Premier+™ 2 Embroidery Extra kan du ved hjælp af Appliqué Piece (Applikationsstykke) 
funktionerne; Express Appliqué (Ekspres applikation) , Appliqué Outline 
(Applikationskontur)  and Appliqué Hole (Applikationshul)  tilføje applikationsstof til 
et eksisterende motiv med applikationsområder og justere applikationsområder i et motiv.
Anvend effekten Monochrome (Monokrom) , hvis du vil oprette silhuet- og kamé-motiver 
på baggrund af flerfarvede broderier. Brug funktionen Density Advisor (Oplysninger om 
tæthed)  til at få vist områder med tætsiddende sting og om nødvendigt mindske tætheden 
automatisk. Funktionen Stitch Optimizer (Stingoptimering)  forbedrer syningen af 
broderiet, både hvad angår hastighed og kvalitet. Brug funktionen Automatically Add Trim 
Commands (Tilføj trådklipkommandoer automatisk)  til at klippe hoppesting, mens du syr, 
og funktionen Basting Line (Linje til rining)  til at fastgøre stof og stabiliseringsmateriale, før 
du syr. Du kan markere en vilkårlig gruppe af sting som særlige justeringssting , og du kan 
tilføje Tie On (Hæftesting)  eller Tie Off (Hæftning)  efter ønske.
Du kan tilføje og fjerne kommandoerne Color Change (Farveskift) , Stop  og Trim 
(Trådklip) . Du kan føje din egen tekst til stopkommandoerne for at lette syningen. Du 
kan centrere motiver med Center Designs , kompensere for sting med Compensate 
Stitches , og med funktionen Break Up (Opdel sting) , kan du opdele sting i den 
foretrukne maksimumlængde og meget mere.
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Med Design Separator (Motivseparator)  kan du desuden opdele et broderi i to 
undermotiver på en kreativ måde. (Brug modulet Premier+™ 2 Design Aligner  til 
automatisk at opdele broderier i flere sektioner, der kan sys i en hvilken som helst af 
rammerne, eller i to undermotiver til rammer af typen multi-part).
Brug funktionerne til redigering af objekt til at give dit broderi en ny form og stil. Du kan 
ændre egenskaberne for en stingtype i en linje, et udfyldnings- eller satinområde i 
broderiet, og du kan endda konvertere et objekt fra én stingtype til en anden. Du kan 
fjerne underlægningssting og kraftige sting med funktionen Remove Underlying Stitches 
(Fjern underlægningssting) .

Eksempelfiler
Der medfølger eksempelfiler, som gennemgås i eksemplerne og selvstudierne. 
Eksempelfilerne installeres i undermapper til Documents\Premier+2\Samples\Ændring 
eller en mappe efter eget valg.

Sådan startes PREMIER+™ 2 Modify
 Klik på Premier+™ 2 Embroidery-ikonet  på værktøjslinjen QuickLink i PREMIER+™ 2 

Modify . PREMIER+™ 2 Modify starter.

Dele af Software vinduet

Titellinje
Titellinjen øverst i vinduet er fremhævet, hvis PREMIER+™ 2 
Modify er aktivt. Hver åben broderifil har desuden sin egen 
fane, som viser navnet på broderifilen. 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). 

Værktøjslinjen Hurtig adgang Faner på båndet Linjen Ribbon

StatuslinjeKontrolbånd StingområdeBroderifaner

MotivpanelTitellinje
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Ribbon Bar (Båndlinjen)
Båndet indeholder ni faner: File (Filer), Home (Startside), Modify (Rediger), Border (Bort), 
Appliqué (Applikation), Emboss (Relieffremhævning), Object (Objekt), View (Vis) og Help 
(Hjælp).
Brug fanen Home til at vælge undermotiver eller sting, til at kopiere, tilpasse, flytte og 
rotere, til at skifte tråd med funktionen Color Tone (Farvetone) og til at vise broderier med 
Life View og Design Player.

Design Select
I området Design Select på fanen Home (Startside) vises de forskellige undermotiver eller 
sektioner i et motiv med flere dele. Brug funktionerne Next (Næste)  eller Previous 
(Forrige)  til at vælge næste eller forrige sektion, lav om på rækkefølgen ved at flytte 
undermotiver fremad  eller bagud , eller kombiner  sektioner i et broderi med flere 
dele.
Brug fanen Modify (Rediger) til at foretage ændringer, som påvirker hele broderiet, til at 
tilføje og redigere stingkommandoer og til at anvende formændrings- og cutwork-
funktionerne.
Brug fanen Border (Bort) til at tilføje en satinbort eller en stingbort til et broderi, eventuelt 
med applikationssting og -stof.
Brug fanen Appliqué (Applikation) til at føje applikationsstof til et eksisterende motiv med 
applikationsområder og til at justere applikationsområder i et motiv.
Brug fanen Emboss (Relieffremhævning) til at indsætte linjer eller kurver med 
stingpunkter og til at indsætte stingpunkter i bestemte figurer (kaldet aftryk) enten 
enkeltvis, som linjer eller som udfyldningsmønster.
Brug fanen Object (Objekt) til at ændre egenskaberne for udfyldnings- og linjeobjekterne i 
broderiet eller til at konvertere disse stingtyper til andre udfyldnings- og linjetyper.
Brug fanen View (Vis) til at justere gitteret, skifte visningstilstand, få vist kommandoer og 
stingkoordinater, ændre rammen og arrangere flere vinduer.

Arbejdsområde
Arbejdsområdet er det område, hvor broderierne indlæses. Der er faner langs den 
nederste kant, som viser navnene på de åbne broderier. Klik på en fane for at gøre et 
broderi aktivt. Tryk på Ctrl + Tab for at skifte mellem de forskellige vinduer. Når du 
maksimerer vinduerne med broderifiler, udfyldes arbejdsområdet fuldstændigt med den 
aktive broderifil. Hvis du ikke maksimerer vinduerne, kan du arrangere dem på forskellige 
måder ved hjælp af funktionerne Cascade (Overlappet) og Tile (Side om side) på fanen 
View (Vis), eller du kan trække i titellinjerne for at placere vinduerne, hvor du vil have dem. 
Du kan også skifte mellem vinduerne ved hjælp af Ctrl + Tab.
Stingområde
Dette er det område, hvor stingene tegnes, og hvor du foretager ændringer i et broderi. 
Stingene tegnes i de relevante farver, men de fleste trådeffekter vises ikke i det aktive 
undermotiv. Broderierne vises i enten 3D eller 2D, med eller uden stingpunkter. 
Baggrundsfarven og strukturen kan ændres ved hjælp af Premier+™ 2 Configure .
Tøj, quilteblokke eller stofbaggrunde kan gemmes som .vp4-filer. De vises ikke i PREMIER+™ 2 Modify, 
bortset fra stofbaggrunde, der anvendes til applikation. Dekorationer vises, men de kan ikke redigeres. Det 
er dog muligt at flytte eller slette hele undermotivet.
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I 3D View (3D-visning)  vises den rigtige opspændingsramme og har blå hjørner, der 
viser stingområdet inden i rammen. Hoppesting skjules. Baggrundsstrukturen vises, hvis 
den er valgt i Premier+™ 2 Configure.
I 2D View (2D-visning)  med og uden stingpunkter er rammestørrelsen angivet med en 
blå konturlinje med fede hjørner. Stingene tegnes kun som ensfarvede sting, og sting, 
som skal sys med flerfarvede tråde, tegnes kun med den første farve i tråddefinitionen. 
Hoppesting vises som stiplede linjer. Baggrunden vises ikke med struktur i 2D-visning.

I 2D View with Stitch Points (2D-visning med stingpunkter)  angives stingpunkterne (nålens 
indsætningspunkter) i stoffet med sorte prikker eller små sorte firkanter. Om stingpunkterne vises som 
prikker eller firkanter afhænger af zoom-niveauet. Visningen af stingpunkterne kan være en god hjælp, når 
du skal indsætte nye sting eller flytte enkelte sting. Visningstilstanden kan indstilles separat for hvert enkelt 
broderi. 
Brug funktionen Ghost Mode (Nedtonet tilstand)  til at få vist svage ”skyggesting” der, 
hvor der er skjulte sting.
Brug Commands (Kommandoer)  til at vise eller skjule kommandomærkerne for Color 
Change (Farveskift) , Stop , Appliqué (Applikation)  og Trim (Trådklip) .

Baggrundsgitter
Hvert enkelt broderi har et gitter, der kan aktiveres eller deaktiveres eller vises med 
nummererede gitterlinjer ved hjælp af gitterindstillingerne . Når du zoomer ind eller 
ud, kommer gitterfelterne til at se større eller mindre ud, men gittertallene beholder den 
samme størrelse. Gitterstørrelsen kan ændres fra 2 mm til 50 mm ved hjælp af fanen View 
(Vis). Gitteret og nummereringen kan aktiveres/deaktiveres for hvert enkelt 
broderivindue, men hvis du ændrer gitterstørrelsen, påvirker det alle vinduerne.

Kontrolbånd
Brug kontrolbåndet til at få vist farverne i den markerede del af broderiet og til at vælge 
sting efter nummer, efter farveblok, eller brug håndtagene på skyderen. Du kan skjule 
sting, så det er lettere at redigere et broderi, eller for at beskytte dem mod ændringer 
foretaget med andre funktioner. Du kan også gå igennem stopkommandoerne i broderiet.

Få vist, hvordan det valgte undermotiv sys med funktionen Stitch Player (Stingafspiller), 
og hold pauser for at indsætte kommandoer for Color (Farve) , Stop  og Trim 
(Trådklip) .

Motivpanel
Til højre for arbejdsområdet finder du Design Panel (Motivpanel). Brug Design Panel, hvis 
du vil ændre farverne og redigere Noter og Indstillinger.

Design Information
Design Information (Motivoplysninger) viser målene (Height (Højde)  og Width (Bredde) 

), Stitch Count (Antal sting)  og antallet af farver  i det aktive broderi.

Farvevalg
I området Color Select (Farvevalg) vises også rækkefølgen af farveblokkene på farvearket 
og eventuelle noter, som broderiet indeholder. Klik på en farveblok for at skifte trådfarver 
og for at tilføje trådeffekter. Brug også color worksheet (farvearket) til at vise eller skjule 
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sting efter farveblok, flytte farveblokke op  eller ned  og flet  farveblokke. Du kan 
redigere eller tilføje oplysninger til noterne og indstillingerne efter behov.

Clipboard Block og vinduet Overview
I feltet Clipboard Block (Udklipsholder) vises det broderi, der kan indsættes i 
arbejdsområdet.
Du skal klikke i udklipsholderen for at fjerne det aktuelle motiv i udklipsholderen.
Vinduet Overview (Oversigt) giver en lille oversigt over hele arbejdsområdet for det 
aktuelle broderi.

Status Bar
Statuslinjen er placeret nederst i programvinduet. Set fra venstre viser statuslinjen 
følgende:

 Værktøjslinjen QuickLink.
 Markeringsværktøjer
 Musemarkørens lodrette og vandrette afstand fra broderiets midte.
 Rammestørrelsen.
 Angivelse af den aktuelt valgte funktion. Hvis ingen funktion er aktiv, er feltet tomt.
 Zoomværktøjerne og zoomlinjen.

PREMIER+™ 2 Modify Termer og konventioner
Markører på skærmen
Musemarkøren vises normalt som en pil  på skærmen.
Markørerne Box Select pointer (marker med boks) , Freehand Select pointer (marker 
med frihånd)  eller Freehand Point Select pointer (marker med frihånd efter punkter)  
vises, når de tilsvarende markeringsfunktioner er valgt.  Du kan føje noget til en markering 
ved hjælp af markøren Add to Selection (Føj til markerede) , og du kan fjerne noget fra 
en markering ved hjælp af markøren Remove from Selection (Fjern fra markerede) .
Markøren Insert Color Command , der indsætter et farveskift , markøren Insert Stop 
Command , der indsætter en stopkommando , markøren Insert Trim Command , 
der indsætter et trådklip  og markøren Insert Stitches , der indsætter sting, vises, når 
den tilknyttede funktion vælges under Modify Stitch (Rediger sting). Hæftemarkøren  
vises, når du bruger funktionerne Tie On (Hæftesting) eller Tie Off (Hæftning).
Hvis du vælger en Freehand Tablet-funktion, skifter markøren til en pen . Hvis du 
vælger en Freehand Point-funktion, skifter markøren til en cirkel . Hvis du justerer 
noder, der er placeret med en af Freehand-funktionerne, skifter markøren til et lille 
kors  (en flytmarkør). Freehand-markørerne bruges også til at tegne en delelinje til 
Design Separator (Motivseparator) .
På fanen Object vises markøren Object Select (Marker objekt) . Du kan indsætte 
punkter i et objekt med markøren Insert Point (Indsæt punkt) , og du kan slette 
punkter med markøren Delete Points (Slet punkter) .
Når du arbejder med aftryk, skifter markøren til det aktuelt valgte aftryk.
Markøren Measure (Mål)  vises, når funktionen Get Length (Mål længde)  vælges.
Markøren skifter til et lyserødt stofhåndtag , når du justerer stykker af 
applikationsstof.
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2Visning af broderier og tråde

Design Select
Brug området Design Select (Valg af motiv) på 
fanen Home (Startside) til at vise de forskellige 
sektioner eller undermotiver i et motiv med flere 
dele. Den valgte del vises i arbejdsområdet. Du 
kan se, hvordan du flytter undermotiver i et 
multipart-motiv  i ”Vælg, Flyt og Flet Designs” på side 36.
Standard-broderiundermotiver er nummererede. Undermotiver med dekorationer er mærket 
med bogstavet ”D”, og undermotiver med justeringssting er mærket med bogstavet ”A”.
Automatic Ghost Mode (Automatisk nedtonet tilstand) bruges til at vise, hvor de øvrige dele af motivet er 
placeret i arbejdsområdet.

 Klik på Next Design (Næste motiv)  eller tryk på Tab-tasten for at få vist det næste 
undermotiv.

 Klik på Previous Design (Forrige motiv)  eller tryk på Tab-tasten for at få vist det forrige 
undermotiv.

 Klik på den ønskede motivsektion i området Design Select (Valg af motiv).
Klik på pilen nederst til højre i området Design Select (Valg af motiv) for at se alle undermotiverne.

View Mode (visningstilstand)
Brug View Mode (Visningstilstand) på fanen View (Visning) til at skifte mellem 3D View 
(3D-visning) , 2D View with Stitch Points (2D-visning med stingpunkter)  og 2D View 
without Stitch Points (2D-visning uden stingpunkter)  i det aktuelle vindue. Sting og 
stingblokke kan redigeres i både 3D- og 2D-visning af sting.  

Brug funktionen 3D View for at se, hvordan broderiet ser ud, når det r syet, brug 2D View 
with Stitch Points, hvis du vil kunne se stingpunkterne tydeligt, og brug 2D View without 
Stitch Points for kun at se selve stingene. 

Vis og juster gitteret Vis kommandomærker

Skift visningstilstand Vælg en anden ramme

Vis Design Panel

Indstil gitter-
Mål motivet Vis koordinaterne for stingpunkterne Se flere designs

Fanen View

størrels

3D-visning 2D View with Stitch Points 2D View without Stitch Points 
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Ghost Mode
Brug funktionen Ghost Mode (Nedtonet tilstand)  til at få vist svage ”skyggesting” der, hvor der 
er skjulte sting i det aktive undermotiv. På denne måde kan du få vist hele broderiet og 
placeringen af de synlige sting i broderiet, mens du arbejder udelukkende med de synlige sting.

Hvis baggrunden er hvid eller meget lys, kan det være svært at se de nedtonede sting.

Background Grid
Ved hjælp af gitterindstillingerne kan du aktivere og deaktivere baggrundsgitteret med 
eller uden nummererede gitterlinjer. Gitteret kan være nyttigt, når du skal justere sting, 
justere markerede blokke, tegne bortfigurer præcist osv. 

Nedtonet tilstand deaktiveret Nedtonet tilstand aktiveret

Grid On Grid Numbered Half

Brug Grid On (Gitter aktiveret) , når du vil 
have vist gitteret.

Brug Grid Numbered Half (Gitter med halv numme-
rering) , når du vil have vist gitteret med de lige 
nummererede gitterlinjer for oven og i venstre side.

Grid Numbered Full Grid Off

Brug Grid Numbered Full (Gitter med fuld num-
merering) , når du vil have vist gitteret med 
de lige nummererede gitterlinjer på alle sider.

Brug Grid Off (Gitter deaktiveret) , når du vil 
have skjult gitteret.
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Grid Size
Indstil gitterstørrelsen til mellem 2 mm og 50 mm, alt efter hvad der passer bedst til din 
skærmopløsning og dine broderier.

Kommandoer
Brug Commands (Kommandoer)  til at vise eller skjule kommandomærkerne for Color 
Change (Farveskift) , Stop , Appliqué (Applikation)  og Trim (Trådklip) .

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

For at åbne eller skjule Design Panel (Motivpanel) skal du klikke på Show Design Panel (Vis 
motivpanel) på fanen View (Vis).

Thread Colors
Thread colors (trådfarver) vises på farvearket på Design Panel i den rækkefølge, de bruges i. 
Hvis der anvendes trådeffekter eller specialnåle sammen med en trådfarve, er disse også 
angivet.

Kontrollér motivoplysningerne

Skift en trådfarve

Rediger, flyt og flet farverne

Se indholdet i udklipsholderen

Rediger oplysninger om noter eller indstillinger
Vælg oplysninger om noter eller indstillinger

Se positionen i arbejdsområdet, når der er zoomet ind

Dobbelttrådeffekt

Skumeffekt
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Farver kan tilføjes eller ændres til en hvilken som helst af farverne i 
standardtrådssortimenterne og MyThreads. MyThreads kan indeholde tråde, som du har 
kopieret fra standardtrådsortimenterne, samt brugertilpassede tråde, som er baseret på 
eksisterende tråde, eller som er tilføjet som helt nye tråde.
En farveskiftkommando  angives i broderiet med en lille blå cirkel med et C.
Hvis du vil tilføje et farveskift, skal du bruge funktionen Insert Color Command (Indsæt 

farvekommando) . Se "Insert Color Command" på side 18.

Move and Merge Color Blocks
Brug pilene under farvearket eller genvejsmenuen, hvis du vil ændre rækkefølgen af 
farveblokkene, og hvis du selv vil vælge, hvilke farveblokke der skal flettes. 
Du kan for eksempel vælge at beholde to tilstødende identiske farveblokke for det tilfælde, at du vil variere 
dem senere. Hvis du vælger ColorSort (Farvesortering), flettes alle identiske farver, medmindre der er 
overlappende sting, eller en af blokkene har en trådeffekt.
De ændringer, du foretager, anvendes med det samme.
Dette kan være nyttigt, hvis du vil kombinere to blokke med identisk trådfarve uden at påvirke 
farverækkefølgen i resten af broderiet. Alternativt kan farveblokfunktionerne Move (Flyt) og Merge (Flet) 
være praktiske, hvis ColorSort (Farvesortering) ikke fletter farverne på grund af nogle få overlappende 
sting, som ikke påvirker den måde, motivet bliver syet på.
Du kan også bruge funktionen Merge, når du optimerer broderimotiver med flere cutwork-områder og 
stabiliserende linjer. ColorSort kan undertiden flette stabiliserende linjer i denne situation. 

ColorSort
Brug funktionen ColorSort (Farvesortering)  på Home fanen, hvis du vil reducere 
antallet af farveblokke i broderiet til et minimum. Det endelige antal farveblokke, der 
genereres i farvesorteringsprocessen, kan variere, afhængigt af om der er overlapning 
mellem områderne, eller om der er anvendt trådeffekter. Funktionen forsøger så vidt 
muligt at generere én farveblok for hver af de anvendte trådfarver.

Alternativt kan du anvende funktionen ColorSort under Export (Eksporter)  til at flette farveblokkene, 
når du opretter en broderifil til syning. 
ColorSort påvirker hele broderiet, også selvom kun en del af det er synligt. Alle sting i 
broderiet vises, når farvesorteringsprocessen er færdig.

Monochrome
Brug funktionen Monochrome (Monokrom) , hvis du vil give alle synlige sting den samme 
farve. Monokromeffekten opretter silhuet- og kamé-motiver fra flerfarvede broderier.
Vælg de sting, du vil give samme farve, og klik på Monochrome . Dialogboksen Color 
Selection (Farvevalg) vises. Her kan du vælge en farve og/eller en trådeffekt.

Hold markøren hen over en 
trådfarve for at få vist navnet

Sammenlæg med farven 

Klik på en farve for at vælge den

Flyt farven op i stingrække-

Vis eller skjul en farve

Skift den valgte farve
Flyt farven ned i stingrækkefølgen

Symbol for trådeffekt

ovenfor

følgen
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Control Strip
Du kan bruge Control Strip (kontrolbåndet) til at få vist farverne i det valgte undermotiv 
og til at vælge sting ved hjælp af håndtagene på skyderen.

For at sikre en præcis placering skal du indtaste tal i boksene for start og slut eller vælge 
sting i den næste  eller forrige  farveblok. Alternativt kan du gå til næste  eller 
forrige  stopkommando . Brug funktionen Invert Visible Color Blocks (Inverter 
synlige farveblokke)  til at vende farveblokkenes synlighed om, så du skjuler de 
farveblokke, der var synlige, og viser de farveblokke, der var skjult. Du kan få vist hele 
broderiet med Draw All Stitches (Tegn alle sting) , eller du kan få vist en kontur af 
skjulte sting med funktionen Ghost Mode (Nedtonet tilstand) .
Brug funktionen Stitch Player (Stingafspiller) til at få vist, hvordan det markerede 
undermotiv sys, og brug funktionen Pause for Commands (Pause for kommandoer)  for 
at få vist, hvor kommandoerne Color (Farve) , Stop  og Trim (Trådklip)  placeres.

Brug Design Player  til at få vist, hvordan hele projektet bliver syet, ved hjælp af indstillingerne under 
Optimize for Sewing (Optimer til syning) i Premier+™ 2 Configure. Se "Design Player" på side 11.

View a Range of Stitches (vis et udsnit af stingene)
Start- og slutskyderne på kontrolbåndet er et rigtig godt værktøj, når du vil have vist et 
broderi og forstå præcis, hvordan det er opbygget. Med skyderne kan du gå frem eller 
tilbage i et broderi ét sting ad gangen og isolere et bestemt stingområde. Hvis du har brug 
for det, kan du markere de synlige sting som en blok, du vil arbejde på (Select All Visible 
(Marker alle synlige)) , eller du kan bruge en funktion som f.eks. aftryk eller global 
formændring, uden at det påvirker de skjulte sting. Du kan også bruge funktionen Ghost 
Mode (Nedtonet tilstand)  til at få vist hele broderiets form, mens du arbejder 
udelukkende med de synlige sting. Markering af et stingområde kan kombineres med 
farvevalg, hvis du har brug for at få vist et bestemt stingområde, som er svært at isolere 
ved hjælp af andre funktioner.

Draw Range (Slider Bar)
Det venstre håndtag og venstre boks til stingnummer bruges til at indstille det 
stingnummer, hvor tegneområdet skal starte. Det højre håndtag og højre boks til 
stingnummer bruges til at indstille det stingnummer, hvor tegneområdet skal slutte. 

Under Draw Range (Tegneområde) kan du indstille start- eller slutstingnummeret på en af 
følgende måder som vist her for startstingnummeret:

Tegn alle sting 

Ghost Mode: Få vist en kontur af de skjulte sting

Vend farveblokkenes synlighed om
Vis kun den forrige/næste farve

Tegn sting hertil

Afspil de synlige sting

Vis, hvor kommandoerne er placeretTegn sting herfra

Indstil tal for
start- og slutstingene Vis den forrige/næste stopkommando
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1 Klik på skyderhåndtaget, og træk den til den ønskede 
position. Stingnummeret ændrer sig, når du flytter håndtaget.

2 Klik på pilene yderst i nummerboksene for at ændre 
stingnummeret med et nummer ad gangen. Klik på pilen og 
hold museknappen nede for at bladre hurtigere.

3 Klik et sted i skyderområdet på en af siderne af håndtaget 
for at flytte håndtaget i den pågældende retning og ændre 
stingnummeret med 50 sting ad gangen. Du kan også klikke 
og holde museknappen nede for at bladre hurtigere 
gennem numrene, men håndtaget stopper, når det når til 
pilemarkøren eller det andet håndtag.

4 Indtast et stingnummer direkte i stingnummerboksen. Et 
nummer, som ligger uden for området, ignoreres.

Stingområdet vises i arbejdsområdet, og det ændrer sig løbende, når start- eller slutnummeret ændres.

Get Length
Brug funktionen Get Length (Mål længde)  til at måle afstanden mellem to vilkårlige 
punkter. Klik på Get Length (få længde) , og træk målemarkøren  for at måle en afstand. 

Coordinates
Brug Coordinates (Koordinater)  (på View fanen) til at åbne og lukke dialogboksen Stitch 
Coordinates (Stingkoordinater), som viser stingpunkternes koordinater. Denne funktion kan 
også bruges til at ændre stingpunkternes position ved at redigere x- og y-koordinaterne.

Design Player

Brug Design Player (Motivafspiller)   til at afspille stingene i broderiet på samme måde, 
som hvis de sys fra et eksporteret broderi. Alle de dele af broderiet, der er inden for 
rammeområdet, vises, uanset om de er valgt eller ej.
De aktuelle indstillinger under Optimize for Sewing (Optimer til syning) fra Premier+™ 2 
Configure anvendes.

Start eller indsæt 

Kontrollér 
afspilningen 

Motivoplysninger

Hop til første sting

Hop til sidste sting

Tilbagespoling

Afspil ved det dobbelte
af den aktuelle hastighed
Del et billede eller en video 
online

med skyderen

pause i afspilninge
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Alle motiverne i et broderi med flere dele vises i Design Player. Det er derfor en god måde at få vist hele 
projektet på, når du har justeret stingene i et af motiverne.

 Eventuelle meddelelser, f.eks. instruktioner vedrørende placering af applikationer, vises 
efter deres stopkommandoer.

 Applikationsstof vises, hvis det anvendes, men baggrundstøj, quilteblok eller stof vises ikke.
 Dekorationer vises efter deres placeringssting.

Broderier, der er uden for rammen, vises ikke i Design Player. Hvis et broderi indeholder en 
filtenål, vises projektet ”vendt om” på den måde, som det rent faktisk ville blive syet.

Life View
Brug Life View (Virkelighedstro visning)  (Home fanen) til at få vist, hvordan et broderi, 
der eksporteres fra projektet, ser ud i 3D med et naturtro perspektiv. Zoom ind for at få vist 
detaljer, og flyt og roter broderiet i en tredimensionel visning. Alle de dele af broderiet, der 
er inden for rammeområdet, vises, uanset om de er valgt eller ej. 
Du kan altid bruge Life View , når du gerne vil se motivet uden gitter, markerede sting 
eller viste markører, og når du gerne vil se effekten af selvlysende eller lysreflekterende 
tråde.

 Baggrundstøj, quilteblok eller stof vises sammen med applikationsstoffet, hvis dette 
anvendes.

 Dekorationer vises, men ikke deres placeringssting.

Motivoplysninger

Flyt rundt i vinduet

Skift 3D-visningsvinklen

Zoom ind og ud

Effekter med lys og mørker
Reset
Animer eksempelvisningen
Del et billede eller en video 
online
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3Markering af sting og blokke

Når du skal se dine sting, er det ofte nyttigt at vælge 2D-visning. Vælg 2D View with Stitch Points (2D-
visning med stingpunkter)  for at se stingpunkterne, så du kan markere og flytte dem. Zoom så langt 
ind, at du kan se de enkelte stingpunkter. 
Kommandomærkerne for Color Change (Farveskift) , Stop  og Trim (Trådklip)  og 
de tilknyttede stingpunkter kan flyttes, men de kan kun slettes med funktionen Delete 
Commands (Slet kommandoer) . 
Kommandomærkerne forstørres, når en af funktionerne under Modify Stitch (Rediger sting) under fanen 
Modify (Rediger) vælges. Se ”Modify Stitch” på side 18 og ”Showing Commands” på side 20.

Select Stitches
Brug Select Stitches (Vælg sting)  til at markere og redigere 
enkeltsting. Klik Select Stitches (vælg sting), klik så på et stingpunkt 
og der vises en boks rundt om punktet, der angiver, at det er 
markeret. Klik på boksen, og træk den for at flytte stingpunktet. 
Tryk efter behov på Delete (Slet)  for at slette stingpunktet.

Select a Series of Stitches (Vælg en serie af 
sting)
Klik på det første stingpunkt, du ønsker at markere, hold Skift-tasten nede (på tastaturet), 
og klik på det stingpunkt, du ønsker som det sidste i rækken. De to sting, du har klikket på, 
og alle stingpunkterne imellem dem, markeres. Klik uden for blokken for at foretage en ny 
markering ved hjælp af denne metode. Hvis du vil markere flere enkeltsting, skal du holde 
Ctrl-tasten nede og klikke på de ønskede sting.
Du kan også holde Skift-tasten nede og bruge venstre og højre piletast til at markere en række af sting.

Select a Block of Stitches (Vælg en blok af sting)
Blokmarkeringsfunktionerne i området Select (Vælg) under fanen Home (Startside) gør 
det muligt at markere en del af et broderi. En markeret del af et broderi kaldes en blok. En 
blok kan tilpasses/skaleres, roteres, spejlvendes, vrides, flyttes, skubbes, duplikeres, 
kopieres, klippes og slettes.
Når du har markeret en blok, vises en markeringsboks rundt om blokken i arbejdsområdet. 
Markeringsboksen er forsynet med håndtag, der bruges til at tilpasse, rotere, vride og 
spejlvende blokken. I markeringsboksen er blokken desuden forsynet med en kontur, der 
gør det muligt at placere den nøjagtigt, når den flyttes eller roteres.
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 de trådsortimenter, der er synlige.
Klik og træk inde i en blok for at flytte den, eller brug piletasterne på tastaturet til at 
skubbe den i små ryk, så den placeres præcist. Klik på de firkantede hjørnehåndtag, og 

Vælg et motiv

Flyt og flet motiverne
Vis, hvordan broderiet bliver syet

Gå igennem åbne motiverKlip, kopiér, indsæt eller slet den valgte blok
Marker sting eller en blok

Tilpas størrelsen på eller skalér en blok
Juster det markerede

Arranger og tilpas størrelsen 
Skift farve og stingrækkefølge Vis alle motiver

Vælg en ramme

Fanen Home (hjem)

på en blok
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træk i dem for at skalere blokken med et konstant stingantal (hvide håndtag) eller ændre 
dens størrelse med en konstant tæthed (blå håndtag). Klik på det runde rotationshåndtag, 
og træk i det for at rotere blokken frit. Klik på rotationspunktet , og træk i det for at 
rotere blokken rundt om et andet punkt. Klik på de trekantede håndtag for at vende 
blokken vandret eller lodret. Klik på de trapezformede hjørnehåndtag nederst til 
højre , og træk i dem for at vride blokken.
En blok kan også resizes/skaleres og roteres præcist ved hjælp af Modify Block (Rediger blok)  dialog.
Størrelseshåndtagene er runde i stedet for firkantede, hvis en del af det markerede 
befinder sig uden for rammens kant.

Når en blok indsættes i et broderi, markeres den automatisk som den aktuelle blok, og 
funktionen Box Select (Marker med boks) aktiveres. Blokken fastgøres til det sidste synlige 
sting. Klik i arbejdsområdet uden for en blok for at fjerne markeringen af blokken. 
Markeringsboksen rundt om blokken forsvinder. 
Højreklik for at slå den aktuelle markeringsfunktion fra uden at fjerne markeringen af blokken.

Block Select Functions 
(Blokmarkeringsfunktioner)
Brug markeringsværktøjet Box Select (Markér med boks)  til at 
markere sting i et rektangulært område. Når du klikker på Box Select, 
skifter markøren til markøren Box Select (Marker med boks) . Klik på 
det område, du vil markere, og træk boksen rundt om det. Når du slipper museknappen, 
viser blokken dig størrelsen på det markerede område. 
Brug markeringsværktøjet Freehand Select (Markér med frihånd)  til 
at markere en stingblok inden for et område med en vilkårlig figur. Når 
du klikker på Freehand Select, skifter markøren til markøren Freehand 
Select (Marker med frihånd) . Klik og træk for at tegne et 
uregelmæssigt omrids omkring det ønskede område. Når du slipper 
museknappen, lukkes området automatisk med en lige linje mellem 
sidste museposition og startpositionen.
Brug markeringsværktøjet Freehand Point Select (Marker med 
frihåndspunkter)  til at markere en stingblok inden for et område 
med en vilkårlig form, der består af punkter. Når du klikker på Freehand 
Point Select, skifter markøren til markøren Freehand Point Select 
(Markér med frihåndspunkter) . Klik for at indsætte en række punkter 
i en uregelmæssig form af kurvede eller lige linier omkring det ønskede 
område. Brug Ctrl+klik for at indsætte punkter , der giver 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.

Firkantede håndtag viser, at hele broderiet er 
inden for rammen

Runde håndtag viser, at mindst én del af 
broderiet er uden for rammen
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Brug værktøjet Color Block Select (Marker med farveblok)  til at markere en stingblok 
efter trådfarve. Klik på ikonet, og klik derefter på en af de synlige farver på broderiet. 
Blokken markeres i henhold til de synlige sting i den farve, du klikkede på.
Funktionen Select All Visible (Markér alle synlige)  er en funktion, der med ét klik markerer 
alle synlige sting i det aktuelle broderi. Klik uden for blokken for at fjerne markeringen.
Brug funktionen Select None (Marker ingen)  til at fjerne markeringen af alle broderier 
og blokke i arbejdsområdet, inklusive dem, der befinder sig uden for rammen.
Brug funktionen Replace Selection (Udskift markerede)  til at udskifte de aktuelt 
markerede sting med en ny markering. Brug funktionen Add to Selection (Føj til 
markerede)  sammen med en markeringsfunktion til at føje en ny markering til de 
aktuelt markerede sting. Brug funktionen Remove from Selection (Fjern fra markerede)  
sammen med en markeringsfunktion til at fjerne en ny markering fra de aktuelt 
markerede sting.

Flytning og tilpasning af størrelsen på en blok
Du kan flytte en blok ved hjælp af klik og træk-funktionen. Klik et vilkårligt sted i blokken, 
og træk den til den ønskede position. De sting, der har forbindelse til blokken, forlænges, 
så de tilpasses den nye placering af den stingblok, som blev flyttet.
Når du trækker i markeringsboksen, angives blokkens form med en kontur inde i markeringsboksen. Hvis 
du ved et uheld kommer til at flytte rotationspunktet , skal du blot klikke og trække inde i 
markeringsboksen igen.
Du kan placere en stingblok helt præcist ved at skubbe den på plads i små intervaller. 
Skub blokken ved hjælp af piletasterne på tastaturet.
Brug funktionen Resize (Tilpas størrelse)  til at skifte mellem tilpasning og skalering. 
Brug tilpasning af størrelsen, hvis du vil ændre blokkens størrelse, men bibeholde en 
konstant stingtæthed. Brug skalering, hvis du vil ændre blokkens størrelse, men bibeholde 
et konstant stingantal. Håndtagene på markeringsboksen viser, hvornår tilpasning eller 
skalering er valgt.

Klik på og træk i et af de firkantede hjørnehåndtag for at tilpasse eller skalere størrelsen. 
Hold Ctrl nede, når du klikker, og træk for at tilpasse eller skalere proportionalt. Hold Shift 
nede for at ændre størrelsen eller skalere fra midten.
Du kan også klikke på Modify Block (Rediger blok)  og indtaste de ønskede 
procentværdier i boksen Height % (Højde %) og Width % (Bredde %) i dialogboksen 
Modify Block og derefter klikke på Apply (Anvend). Når du har ændret procentværdien, 
kan du se den faktiske højde og bredde i millimeter.
Tilpasning af størrelsen bør udføres med en enkelt handling. Du kan om nødvendigt klikke på Undo 
(Fortryd) og prøve igen, hvis du ikke opnår det ønskede resultat efter første forsøg. Gentagen brug af 
tilpasningsfunktionen på det samme område af sting forringer kvaliteten af syningen.

Blå håndtag til tilpasning af størrelsen Hvide håndtag til skalering



16          PREMIER+™ 2 Modify   Markering af sting og blokke 

Du kan efter behov justere Resize Preferences (resize præferencer)  (File menu) for at tilpasse resize 
indstillingerne.  Dette kan være nyttigt, når du laver store ændringer af størrelsen på en blok. Stitch 
Optimizer (Stingoptimering) anvendes også automatisk efter hver enkelt tilpasning, da funktionen som 
standard er valgt på fanen Resize (Tilpas) under Preferences (Præferencer).

Rotate Block
Du kan rotere den markerede stingblok i en hvilken som helst grad enten frit ved hjælp af 
musen, ved at indtaste en bestemt vinkel eller ved at rotere markeringen i trin af 45 grader.
Klik på rotationshåndtaget, og træk for at rotere 
blokken frit i en hvilken som helst vinkel. Efter 
behov kan du også flytte rotationspunktet , 
før du roterer blokken.
Markeringsboksen rundt om blokken og 
blokkonturen roteres om rotationspunktet. Når 
du slipper museknappen, tegnes blokken på 
den nye placering.
Rotationspunktet  vises automatisk i midten 
af blokken til at begynde med. Klik på eller inde 
i rotationspunktet, og træk det til en hvilken 
som helst position i broderiet. Dermed ændres blokkens omdrejningspunkt, uanset 
hvilken rotationsmetode du anvender.
Når blokken flyttes, skaleres eller tilpasses, vender rotationspunktet tilbage til blokkens centrum.

Rotate 45
Brug funktionen Rotate 45 (Roter 45 grader)  (Home fanen) for at rotere blokken eller 
det markerede stingområde i trin af 45 grader. Efter behov kan du også flytte 
rotationspunktet , før du roterer blokken.

Modify Block
I dialogboksen Modify Block (Rediger blok)  kan du få vist og ændre den aktuelt 
markerede bloks størrelse og rotation og indstille dens vridning.
Rediger den aktuelt markerede blok efter behov, og klik derefter på Apply for at få vist 
dine ændringer i arbejdsområdet.

Resize a Dragonfly Embroidery (Resize af Dragonfly broderi)
1 Klik på File (Filer), New (Ny)  for at åbne et nyt vindue.
2 Gå til værktøjslinjen Quick Access (Hurtig adgang), og klik på Insert (Indsæt) .
3 Gå til mappen Documents\Premier+2\Samples\Modify\Stitch, og rul ned til miniaturebilledet Perky 

Dragonfly. 
4 Klik på broderiet for at indlæse det.

En større størrelse egner sig bedre, når du for eksempel laver cutwork.
5 Kontrollér, at fanen Home (Startside) er valgt, og klik på Box Select (Marker med boks) .
6 Klik og træk for at tegne et rektangel rundt om guldsmeden. 

Rotations-

Rotations-
punktet

håndtag
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7 Slip musen. Guldsmeden er nu omgivet af en markeringsboks med 
håndtag.

8 Klik på Resize (Tilpas størrelse) . Håndtagene på 
markeringsboksen bliver blå.
De blå håndtag angiver, at når størrelsen på et broderi ændres, tilpasses 
dets størrelse. Stingene genberegnes, så den oprindelige tæthed bevares.

9 Læg mærke til antallet af sting i broderiet. Du kan se dette i 
informationsområdet på Design Panel (Motivpanel) eller på 
kontrolbåndet.

10 Klik på Modify Block (Rediger blok) . Dialogboksen Modify Block 
vises.

11 Kontrollér, at Proportional er valgt i området Size (Størrelse), og lav 
derefter procentværdien for Height (Højde)  om til 125 %. 
Procentværdien for Width (Bredde) øges tilsvarende.

12 Klik på Apply (Anvend). Guldsmeden bliver nu større, og antallet af 
sting stiger fra 4337 til cirka 4387.

13 Luk dialogboksen Modify Block.
14 Venstreklik uden for markeringsboksen for at fjerne markeringen af stingene.

Flip or Skew Block (Spejlvending eller vridning af 
en blok)
Du kan spejlvende en stingblok lodret eller 
vandret ved hjælp af spejlvendingshåndtagene 
på blokmarkeringsboksen.
Hvis lange sting går på tværs af blokken, efter at den er 
blevet spejlvendt, kan du bruge Reverse Order (Omvendt 
rækkefølge) til at forhindre dette. Alternativt kan du 
nulstille blokken og prøve igen.
Klik på håndtaget til vandret spejlvending for at 
spejlvende en blok vandret. Klik på håndtaget til 
lodret spejlvending for at spejlvende en blok 
lodret.
Du kan vride en blok lodret eller vandret 
ved hjælp af de trapezformede 
vridningshåndtag  i nederste højre hjørne af boksen med blokmarkeringen.
Vridningen ændrer stingenes tæthed. Det anbefales at bruge funktionen Stitch Optimizer 
(Stingoptimering)  (Modify fanen) bagefter.

Center in Hoop
Brug Center In Hoop (Centrer i ramme)  til at flytte broderiet til midten af rammen og 
efter behov tilføje kommando, der får broderiet til t starte fra midten af rammen.

Reverse Order
Brug Reverse Order (Omvendt rækkefølge)  til at vende stingrækkefølgen for en 
markeret blok. Hvis en stingblok, som udgør en figur, der går fra venstre mod højre, 
vælges og spejlvendes vandret, kan du ved hjælp af Reverse Order (Omvendt rækkefølge) 
forhindre, at lange hoppesting gr tværs over figuren, efter at den er blevet spejlvendt.

Håndtag til lodret spejlvending

Håndtag
til vandret
spejlvending
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4Redigering af sting og blokke

Modify Stitch
Når du bruger funktionerne under Modify Stitch (Rediger sting), skal du først vælge 
funktionen og derefter klikke på det sting, du vil redigere.
Når du har valgt en funktion under Modify Stitch på fanen Modify (Rediger), forstørres 
kommandomærkerne, så de er nemmere at se. Det gælder dog ikke Edit Stop Command (Rediger 
stopkommando). (Når Edit Stop Command vælges, er det kun Stop-mærkerne, der forstørres).

Insert Color Command
Brug funktionen Insert Color Command (Indsæt farvekommando) , hvis du vil tilføje et 
nyt farveskift på det punkt, hvor du klikker.
Klik på ikonet. Markøren skifter til markøren for indsætning af farve . Klik derefter på 
det sting, hvor du ønsker farveskiftet. Dialogboksen Color Selection (Farvevalg) vises, hvor 
du kan vælge trådfarven til det nye trådskift. Når du har valgt en trådfarve, vises den nye 
farveskiftkommando  i form af en lille blå cirkel med et C.

Ændring af farve på hvert andet kronblad i en blomst
1 Klik på File (Filer), New (Ny)  for at åbne et nyt vindue.
2 Gå til værktøjslinjen Quick Access (Hurtig adgang), og klik på Insert (Indsæt) .
3 Gå til mappen Documents\Premier+2\Samples\Modify\Stitch, og indlæs broderiet 

”Flower Pink”.
4 Kontrollér, at Design Panel (Motivpanel) er tilgængeligt.
5 Dobbeltklik på den første farve på farvearket. Dialogboksen Color Selection 

(Farvevalg) åbnes.
6 Klik på Show All Thread Ranges (Vis alle trådsortimenter), og klik derefter på 

rullepilen ud for boksen Thread Range (Trådsortiment). Rul opad for at vælge 
Robison-Anton Rayon Twist 35.

7 Find trådnummer 79020 (Baby Pink) på listen, og vælg denne tråd.
Alternativt kan du indtaste 79020 i boksen Find Thread (Find tråd).

8 Klik på OK for at lukke boksen Color Selection. Nu skifter trådfarven på blomstens 
kronblade.

9 Lav den anden farve på farvearket om til Robison-Anton Metallic J 40, trådnummer 
1001 (Gov´t. Gold), og klik derefter på OK. Farven i midten skifter.

10 Klik på Draw Next Color Block (vis næste farveblok) , så kun den første farve på 
farvearket vises.

11 Klik på Zoom to Rectangle (Zoom på rektangel) . Musemarkøren skifter til zoom-markøren .
12 Klik og træk for at tegne et rektangel inde i blomsten et lille stykke inde i spidsen af kronbladene, og 

slip derefter museknappen for at zoome ind.
13 Klik på 2D View with Stitch Points (2D-visning med stingpunkter) på fanen View (Vis), så blomsten 

vises i 2D, og du kan se de sorte prikker, der angiver stingpunkterne i broderiet.

Justering af sømme Del designet i to dele

Automatisk linje til rining

Optimer syningen
Tilføj automatisk trådklip

Skift til en enkelt farve Opret cutwork-

Form alle synlige sting

Form sting der, 

Indsæt et hæftesting eller en hæftning

Undermotiv med justeringssting

Indsæt sting der, hvor du klikker
Indsæt farve- og tråd-

Slet kommandoer

Indsæt og rediger stopkommandoer

Fanen Modify

klipkommandoer

hvor du klikker
nålelinjer
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Det kan være lettere at se motivet, hvis du aktiverer Ghost Mode (Nedtonet tilstand) .
14 Flyt Draw From Start-skyderen hen, så det første kronblad er skjult, og 

så kun kommandoen Trim (Trådklip)  ses for enden. Der skal nu 
være et stingpunkt i midten af mærket for trådklipkommandoen. 
Startstinget vises som 280.
Stingnumrene er udelukkende vejledende. Det er vigtigere at sikre, at de 
korrekte sting skjules eller vises, end at du følger de nøjagtige stingnumre.
Du kan køre hurtigt frem til det ønskede stingnummer ved at trække skyderen hen til et stingnummer i 
nærheden og derefter klikke på pilene i stingnummerboksene for at justere nummeret i enkelttrin.

15 Klik på fanen Modify (Rediger).
16 Klik på Insert Color Command (Indsæt farvekommando) . Mærkerne for trådklipkommandoen 

bliver meget større, og musemarkøren skifter til markøren for indsætning af farvekommando .
17 Klik på den lyserøde linje, der viser stinget til højre for kommandoen Trim 

(Trådklip) for enden af det skjulte kronblad. Dialogboksen Color Selection 
vises.

18 Vælg Show All Thread Ranges (Vis alle trådsortimenter), og indstil derefter 
Thread Range til Robison-Anton Rayon Swirl 35.

19 Vælg trådnummer 017 (Soap Stone), og klik på OK for at lukke boksen Color 
Selection. Trådfarven på de synlige blade ændres.
Trådklipkommandoen erstattes, da det ikke er nødvendigt at have en 
kommando for trådklip og et farveskift ved siden af hinanden.

20 Flyt den venstre Draw Range-skyder, så det første sting er 537. Dette skjuler 
det næste kronblad, så kun trådklipkommandoen og det tilhørende 
stingpunkt vises for enden.

21 Kontrollér, at Insert Color Command  stadig er valgt, og klik derefter på stinget under 
trådklipkommandoen for enden af det skjulte kronblad.

22 Åbn dialogboksen Color Selection, vælg trådnummer 79020 (Baby Pink) under Robison-Anton Rayon 
Twist 35, og klik på OK. Trådfarven på de synlige blade ændres.

23 Flyt den venstre Draw Range-skyder, så startstinget er 794.
24 Kontrollér, at Insert Color Command  stadig er valgt, og klik derefter på stinget under 

trådklipkommandoen for enden af det skjulte kronblad.
25 Åbn dialogboksen Color Selection, vælg trådnummer 017 (Soap Stone) under Robison-Anton Rayon 

Swirl 35, og klik på OK.
26 Kig på panelet Design Panel.

Bemærk, at de nye farveblokke vises på farvearket og kontrolbåndet, efterhånden som de tilføjes, og skifter 
mellem farverne Swirl og Twist.

27 Flyt den venstre Draw Range-skyder, så startstinget er 1062.
28 Kontrollér, at Insert Color Command  stadig er valgt, og klik på stinget til venstre for 

trådklipkommandoen for enden af det skjulte kronblad.
29 Åbn dialogboksen Color Selection, vælg trådnummer 79020 (Baby Pink) under 

Robison-Anton Rayon Twist 35, og klik på OK.
30 Flyt den venstre Draw Range-skyder, så startstinget er 1330.
31 Kontrollér, at Insert Color Command  stadig er valgt, og klik derefter på 

stinget over trådklipkommandoen for enden af det skjulte kronblad.
32 Åbn dialogboksen Color Selection, vælg trådnummer 017 (Soap Stone) under 

Robison-Anton Rayon Swirl 35, og klik på OK.
33 Højreklik for at fjerne markeringen af Insert Color Command.
34 Klik på Draw All Stitches (Tegn alle sting)  i kontrolbåndet.
35 Klik på 3D View  på fanen View (Vis), og klik derefter på Zoom to Fit (Tilpas til indhold) .

Insert Stop Command
Brug funktionen Insert Stop Command (Indsæt stopkommando) , hvis du vil indsætte 
en kommando, som giver broderimaskinen besked om at stoppe på det punkt, hvor du 
klikker, og vise en meddelelse. En stopkommando  er angivet med en rød cirkel med 
bogstavet S.
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Indsæt en stopkommando
1 Åbn et broderi, og klik på fanen Modify (Rediger).
2 Klik på Insert Stop Command . Markøren skifter til markøren for indsætning af stop . 
3 Klik på et sting. Dialogboksen Stop åbnes.
4 Indsæt et syningstip eller en meddelelse ved hjælp af rullemenuen Quick Text (Hurtig tekst). 
5 Klik på OK for at placere stopkommandoen.

Et stort kommandomærke for stop  viser det sted, hvor kommandoen blev indsat.
Kommandomærket for stop bliver mindre, når Insert Stop Command deaktiveres.
Brug funktionen Edit Stop Command (Rediger stopkommando) 

, hvis du vil ændre eller tilføje en meddelelse eller et 
syningstip til en eksisterende stopkommando. 
Føj et sy-tip til en stopkommando i dialogboksen Stop. Vælg 
en Quick Text-kommentar i rullemenuen, eller indtast tekst i 
tekstfeltet Comment (Kommentar). Klik på OK for at gemme 
teksten. Du kan indtaste op til 200 tegn.

Insert Trim Command
Brug funktionen Insert Trim Command (Indsæt trådklipkommando) , hvis du vil indsætte 
en kommando, som giver symaskinen besked på at klippe tråden over. En Trim kommando 
(trådklipkommando)  er vist med en grøn cirkel, der indeholder bogstavet T. Det bliver 
mindre, når ikonet  Insert Trim Command (indsætte Trim kommando) er fravalgt.
Når du indsætter trådklip i et broderi, skal du først bruge Automatically Add Trim Commands (Tilføj 

trådklipkommandoer automatisk) . Derefter skal du tilføje yderligere trådklip med Insert Trim 
Command. Marker ”Add trims automatically when opening a file” (Tilføj automatisk trådklipkommandoer 
ved åbning af en fil) i området General (Generelt) i Preferences (Præferencer), hvis du automatisk vil føje 
trådklipkommandoer til et broderi, der ikke har trådklipkommandoer, når det åbnes. 
Klik på Insert Trim Command. Markøren skifter til markøren for indsætning af trådklip . 
Klik derefter på et stingpunkt. Når et trådklip indsættes, forsvinder stingpunktet.

Delete Commands
Brug funktionen Delete Commands (Slet kommandoer) ,hvis du vil slette en uønsket 
kommando for farveskift, stop eller trådklip. Vælg Delete Commands , og klik derefter 
på et kommandomærke for at slette det.

Showing Commands
Brug Commands (Kommandoer)  til at vise eller skjule kommandomærkerne for Color 
Change (Farveskift) , Stop , Appliqué (Applikation)  og Trim (Trådklip) . 

Edit and Add Stitches
Det kan være nyttigt at vælge 2D View with Stitch Points (2D-visning 
med stingpunkter)  og zoome tæt nok ind til, at du kan se de enkelte 
stingpunkter. For at vælge et sting, klik på Single Stitch (Enkeltsting) , 
(Home fanen) og klik derefter på et stingpunkt. Der vises en boks rundt 
om punktet for at angive, at det er markeret. Klik på boksen, og træk den for at flytte 
stingpunktet. Tryk efter behov på Delete (Slet)  for at slette stingpunktet.

Insert Stitches
Brug funktionen Insert Stitches (Indsæt sting)  til at indsætte nye sting i et broderi. Klik 
på Insert Stitches. Markøren skifter til markøren for indsætning af sting . Stingene 
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indsættes med den trådfarve, som er brugt på det sted, hvor du indsætter stingene. Klik på 
Delete for at slette det sidst placerede punkt. Hvis du skal bruge en anden farve til 
stingene, skal du indsætte et farveskift, før og efter de nye sting er blevet tilføjet. Højreklik 
to gange for at fjerne markeringen.
Du må ikke starte fra et stingpunkt, hvor der er indsat en kommando (farveskift, stop eller trådklip).
Brug funktionen Insert Stitches (indsætte sting) til at tilføje mere underlægning i et 
broderi eller for at ændre et broderi til et applikationsbroderi.

Inserting Tie Stitches
Du kan indsætte et hæftesting automatisk for at hæfte syningen på det punkt, hvor du klikker. 
Hæftesting bruges typisk i starten og slutningen af områder med satin eller udfyldning. 
Du kan indsætte hæftesting i et broderi de steder, hvor sektioner bliver løse efter syning.
Brug funktionen Insert Tie On (Indsæt hæftesting) , hvis du vil indsætte et hæftesting i 
begyndelsen af det stingområde, der skal fastgøres. De sting, der udgør hæftestinget, 
indsættes i broderiet før det første stingpunkt i det valgte sting.
Brug funktionen Insert Tie Off (Indsæt hæftning) , hvis du vil indsætte et hæftesting i 
begyndelsen af det stingområde, der skal fastgøres. De sting, der udgør hæftestinget, 
indsættes i broderiet efter det sidste stingpunkt i det valgte sting.

Redigering af sting og blokke
Feltet Clipboard (Udklipsholder) viser den aktuelle blok, der kan 
indsættes i dine broderier. Det viser den stingblok eller det broderi, 
der sidst er blevet klippet eller kopieret fra PREMIER+™ 2 Modify eller 
et andet modul i Premier+™ 2 Embroidery System.
Du skal klikke i udklipsholderen for at fjerne det aktuelle motiv i udklipsholderen.
Brug funktionen Cut (Klip) , hvis du vil flytte hele broderiet eller den aktuelt markerede 
stingblok fra broderiet til udklipsholderen.
Brug funktionen Copy (Kopiér) , hvis du vil lave en kopi af hele broderiet eller den aktuelt 
markerede stingblok. Kopien bliver en blok på din udklipsholder. . Brug funktionen Edit, 
Copy All (Rediger, kopiér alle) , hvis du vil lave en kopi af alle synlige sting i alle motiver. 
Brug funktionen Paste (Indsæt) , hvis du vil indsætte indholdet i udklipsholderen i 
broderiet ved at fastgøre det til det sidste synlige sting. Udklipsholderen viser det aktuelle 
antal sting, der indsættes.
Den kopierede blok indsættes i den samme position i rammen som den originale blok.
Brug funktionen Paste into New Window (Indsæt i nyt vindue) i menuen Paste (Indsæt), 
hvis du vil indsætte broderiet i udklipsholderen i et nyt vindue. Brug funktionen Paste as 
Design (Indsæt som motiv) i menuen Paste (Indsæt), hvis du vil indsætte broderiet fra 
udklipsholderen i et det aktuelle vindue som et nyt undermotiv i multipart design.
Brug funktionen Duplicate (Dupliker)  til at lave en kopi af hele broderiet eller den 
aktuelt markerede blok, som automatisk indsættes i arbejdsområdet neden under og til 
højre for originalen og efter den markerede blok i stingrækkefølgen. 
Klik på Delete (Slet) , hvis du vil slette alle synlige sting, eller en stingblok, når den er 
blevet markeret ved hjælp af en af blokmarkeringsmetoderne. Når du har markeret et 
enkelt sting, kan du slette stingpunktet ved hjælp af Delete (Slet) .
Brug Undo (Fortryd) , hvis du vil fortryde den seneste handling. Med  kan du 
annullere den seneste handling, som blev fortrudt med Undo. Klik på Undo , hvis du 
ikke er tilfreds med resultatet.
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5Borter og applikationer

Oprettelse af borter og applikationsområder

Brug indstillingerne på fanen Border (Bort) til at oprette et nyt broderi ved at tilføje en 
satinbort, ligestingsbort, tredobbelt stingbort eller motivbort, eventuelt med 
placeringssting og stof til applikation. Brug en foruddefineret figur til borten, tegne din 
egen frihåndsbort eller oprette en bort automatisk omkring et broderi eller udvalgte 
sting. Der findes tre typer borter:

 Create External Border 
Indstillingen Create External (Opret udvendig) fjerner stingene uden for den figur, der er 
blevet tegnet, og tilføjer en bort rundt om stingene.

 Create Internal Border 
Indstillingen Create Internal (Opret indvendig) fjerner stingene inde i den figur, der er 
blevet tegnet, og tilføjer en bort inden for stingene.

 Create Overlay Border 
Indstillingen Create Overlay (Opret overlejring) tilføjer en bort oven på eller sammen med 
det eksisterende broderi.

Du kan efter behov bruge funktionen Add Appliqué (Tilføj applikation)  til at føje en 
applikation til borten og derefter tegne den ønskede bort-/applikationsfigur. Brug enten 
en af de forudindstillede figurer fra funktionen Draw Border Shape (Tegn bortfigur) , 
eller tegn din egen Border Shape (Bortfigur)  med Freehand Tablet Border (Bort med 
frihåndstegneplade)  eller Freehand Point Border (Bort med frihåndspunkter) . Flyt, 
skalér, rotér og spejlvend bortfiguren efter behov. Opret den ønskede bortfigur ved hjælp 
af en af funktionerne til oprettelse af en bort.
Borten tilføjes altid i slutningen af broderiet. Hvis du bruger en applikationsindstilling, 
tilføjes stingene til placering af applikationsstoffet i begyndelsen af broderiet.
Alle sting, herunder de sting, som du eventuelt har skjult, vil blive brugt, når det nye broderi oprettes. Hvis 

du kun vil bruge de synlige sting, skal du med funktionen Select All Visible (Marker alle synlige)  markere 

alle de synlige sting, kopiere stingene med Copy (Kopiér)  og derefter indsætte de kopierede sting ved at 
klikke på Paste into New Window (Indsæt i nyt vindue). Tegn derefter en bortfigur, og brug de ønskede 
bort- og applikationsfunktioner.

Tegn en streg med fri hånd
Tegn en forudindstillet figur

Vælg en figur, der skal tegnes Vælg en bortstingtype

Tilføj applikation til borten
Vælg et applikationsstof

Vælg indstillinger for bortlinjen

Vælg indstillinger for 

Opret en indvendig, udvendig 
eller overliggende bort

Opret en bort automatisk
Indstil den automatiske 

Bort fane

bort margen

applikation
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Border Line
Brug funktionen Freehand Tablet Border Line (Bortlinje med frihåndstegneplade)  til at 
tegne en linje for at oprette en bort, eventuelt med applikation. Tegn en linje, og slip 
derefter museknappen for at afslutte linjen. Linjen lukkes automatisk, så der dannes en 
form. Flyt noderne for at justere formen. Klik på Delete (Slet) for at fjerne det sidst 
placerede punkt. Vælg derefter en bortindstilling.
Brug Freehand Point Border Line (Bortlinje med 
frihåndspunkter)  til at tegne en bort med en hvilken som 
helst form ved at placere punkter. Klik på Freehand Point Border 
Line. Markøren skifter til markøren for indsætning af punkter . 
Indsæt en række punkter ved at klikke med musen, så der 
dannes et stiplet omrids af buede og lige linjer rundt om det 
ønskede område. Brug Ctrl + klik for at placere en node i form af 
en firkant (lige linje). Klik på Delete (Slet) for at fjerne det sidst 
placerede punkt. Vælg en borttype, når borten er færdig.

Border Shape
Brug Border Shape (Bortfigur)  til at tegne en kontur med den 
bortfigur, du har valgt i galleriet med forudindstillede figurer. Klik 
på rullepilen til højre for galleriet med borttyper, og rul gennem 
listen for at vælge den ønskede figur. Klik på Draw Border Shape 
(Tegn bortfigur) , og klik og træk derefter hen over broderiet 
for at tegne en boks, der angiver figurens størrelse. Hold Ctrl nede 
for at tegne med de korrekte proportioner.
Når du slipper museknappen, vises figuren som en rød linje og er 
forsynet med håndtag, som du kan tilpasse, spejlvende og rotere 
figuren med.
For at få det bedst mulige resultat, når du tegner figurer med skarpe spidser, 
anbefales det at holde Ctrl nede, så figuren får de perfekte proportioner.

Border Embroidery
Brug Border Embroidery (bort broderi)  for at oprette en bort automatisk omkring det 
valgte broderi eller sting, ved hjælp af en intern, ekstern eller overliggende bort, eventuelt 
med applikation. Brug Margin til at angive afstanden mellem de valgte sting og borten.

1 Klik på Border fanen på båndet.
2 Indlæs et broderi.
3 I Stitch Type, vælg den ønskede linjetype for borten og gå til Options 

(Indstillinger)  for at vælge bortens indstillinger.
4 Hvis ønsket, vælg Add Appliqué (Tilføj applikation)  for oprette en 

applikation med din bort, vælg applikationsstof  og klik på 
Indstillinger  for at indstille applikationstypen.

5 Vælg del af det design, der ønskede at omgive af en applikation.
Hvis intet er markeret, placeres borten omkring hele broderiet.

6 Angive margenen til den ønskede afstand fra stingene i broderiet.
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7 Klik Border Embroidery . Placeringen for borten er vist med en rød og cyan stiplet linje.
8 Om ønsket kan du justere margen. Placeringen af preview linje vil ændres

Huller inden i et broderi og visse applikationsområder, vil også have en bort, hver 
med sin egen farveblok. Hvis du vil fjerne en af disse indre borter, efter oprettelsen, 
skal du vælge dens farveblok og slette disse sting.

9 Klik for at vælge en ydre, indre eller overliggende bort. En bort placeres rundt 
om broderiet.
Højreklik for at fravælge Border Embroidery uden at placere en bort.

Bortstingtype
Vælg en bortstingtype, og brug Options (Indstillinger)  til at vælge dens indstillinger i 
dialogboksen. Du kan vælge mellem: Satin Line (Satinlinje) , Motif Line (Motivlinje) , 
Running Stitch (Ligesting)  og Triple Stitch (Tredobbelt sting) .

Oprettelse af en bort
Brug indstillingerne under Create Border (Opret bort) til at oprette et nyt broderi med en 
bort i den figur, du har indtegnet og indsat. Der er tre funktioner under Create Border:

Tilføjelse af en satinbort til broderiet Sweet Rose
1 Hvis ønsket, skift baggrundsfarven til pink. 
2 Klik på File (Filer), New (Ny)  for at åbne et nyt vindue.
3 Gå til værktøjslinjen Quick Access (Hurtig adgang), og klik på Insert 

(Indsæt) .
4 Gå til mappen Documents\Premier+2\Samples\Modify\Stitch, og 

indlæs broderiet ”Sweet Rose with Buttons”.
5 Klik på fanen Border (Bort).
6 Kontrollér, at Satin Line (Satinlinje) er valgt under Stitch Type 

(Stingtype), og klik derefter på Options (Indstillinger) .
7 Under Satin Line skal du indstille Width (Bredde) til 3,5 mm, Density 

(Tæthed) til 4 og kontrollere, at Underlay (Underlægningssting) er 
markeret. Klik på OK for at lukke dialogboksen Satin Line.

8 Klik Border Shape .
9 Vælg form nummer 1, som er et rektangel, på rullelisten ud for Shape (Form).

Create External Border Create Internal Border Create Overlay Border

Create External Border (Opret 

udvendig bort)  fjerner 
stingene uden for den figur, der er 
blevet tegnet, og tilføjer en bort 
rundt om de tilbageværende sting.

Create Internal Border (Opret 

indvendig bort)  fjerner 
stingene inde i den figur, der er 
blevet tegnet, og tilføjer en bort 
inden for de tilbageværende sting.

Create Overlay Border (Opret 

overliggende bort)  tilføjer 
en bort oven på broderiet.
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10 Klik og træk for at tegne et rektangel, der omgiver broderiet, og lad et 
meget lille mellemrum være.
Mellemrummet sikrer, at borten ikke dækker de relieffremhævede 
bogstaver.

11 Klik på Create Overlay Border (Opret overlejret bort) . En bort 
placeres rundt om broderiet.
Alternativt kan du oprette en hurtig bort med mere afrundede hjørner, 
brug Border Embroidery  med margen indstillet til 2 mm.

12 Vælg farven (på borten) nederst på farvearket.
13 Klik på Thread Color (Trådfarve) . Dialogboksen Color Selection 

(Farvevalg) vises.
14 Kontrollér, at Robison-Anton Rayon 40 er valgt på listen over 

trådsortimenter.
15 Find trådnummer 2500 (New Berry) på listen, og vælg denne tråd, eller indtast 2500 i boksen Find 

Thread (Find tråd). Klik på OK. Trådfarven har nu en blommefarvet nuance.

Add Appliqué
Brug Add Appliqué (Tilføj applikation)  til at føje en applikation til den bort, du opretter. 
Applikationens placeringssting føjes automatisk til den bort, du tegner.

Vælg Add Appliqué , og opret den ønskede facon med Border Embroidery , Draw 
Border Shape (Tegn bortfigur) , Freehand Tablet  eller Freehand Point  Border 
(Bort med frihåndspunkter) . Flyt, skalér, rotér og spejlvend figuren efter behov. Brug den 
ønskede Create Border funktion: External (Ekstern) , Internal (Indre)  eller Overlay 
(Overliggende)  at oprette broderi. 
En ny farveblok med den samme farve som borten placeres i starten af et broderi til de 
sting, der er beregnet til placering af applikationen. Applikationens placeringssting 
benytter den metode samt den margin til applikationsstykker, længde på ligesting fremad 
og længde på dobbeltsting, der er indstillet under Appliqué Options (Indstillinger for 
applikation). Der indsættes også et farveskift i begyndelsen af bortlinjen, så 
standardbortfarven anvendes. Til borten anvendes de indstillinger for stingtype, der er 
valgt under Line Options (Indstillinger for linje).

External Appliqué Internal Appliqué Overlay Appliqué

Create External Border  

(Opret udvendig bort)  med 
applikation fjerner stingene uden 
for den figur, der er blevet tegnet. 
Funktionen tilføjer derefter 
stingene til applikationsplacering 
i starten af broderiet og en bort 
rundt om stingene.

Create Internal Border (Opret 

indvendig bort)  med 
applikation fjerner stingene inde 
i den figur, der er blevet tegnet. 
Funktionen tilføjer derefter 
stingene til applikationsplacering 
i starten af broderiet og en bort 
inden for stingene.

Create Overlay Border (Opret 

overlejret bort)  med 
applikation bevarer alle 
stingene i broderiet. Funktionen 
tilføjer derefter stingene til 
applikationsplacering i starten 
af broderiet og en bort oven på 
broderiet.
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Draw Internal Heart Appliqué
1 Klik på ikonet Hoop . Gå til Universal under Hoop Group (Rammegruppe), og indstil Hoop Size 

(Rammestørrelse) til 240 mm x 150 mm – Universal Large Hoop 2. Indstil Orientation (Retning) til 
Rotated (Roteret). Klik på OK.

2 Klik på File (Filer), New (Ny)  for at åbne et nyt vindue.
3 Gå til værktøjslinjen Quick Access (Hurtig adgang), og klik på Insert (Indsæt) .
4 Gå til mappen Documents\Premier+2\Samples\Modify\Stitch, og indlæs broderiet ”Scalloped Heart”.
5 Klik på fanen View. Kontrollér, at Grid Size (Gitterstørrelse) under Grid (Gitter) er indstillet til 5 mm. Klik 

på Grid Numbered Full (Gitter med fuld nummerering) .
6 Klik på fanen Border (Bort).
7 Indstil Stitch Type (Stingtype) til Satin Line (Satinlinje) .
8 Klik på Options (Indstillinger) under Stitch Type (Stingtype). Kontrollér, at satinlinjens Width (Bredde) 

er indstillet til 3,5 mm og Density (Tæthed) til 4 i dialogboksen Satin Line (Satinlinje). Klik på OK.
9 Klik på Add Appliqué (Tilføj applikation)  under Appliqué (Applikation), og klik derefter på 

Options (Indstillinger) . Kontrollér, at den første metode, Standard Appliqué 
(Standardapplikation), er valgt under Appliqué Method (Applikationsmetode) i dialogboksen 
Appliqué Options (Indstillinger for applikation). 

10 Kontrollér, at Running Stitch Length (Længde på ligesting fremad) er indstillet til 2.0 mm, og at 
Double Stitch Length (Længde på dobbeltsting) er indstillet til 2.0 mm.

11 Klik på OK for at lukke dialogboksen Appliqué Options.
12 Klik på Select Fabric (Vælg stof ) . Kontrollér, at Quick (Hurtig) er valgt i 

dialogboksen Appliqué Selection (Valg af applikation).
13 Vælg den orange farve i række 4, kolonne 6 under Quick Colors 

(Hurtige farver).
14 Kontrollér, at Texture (Struktur) er indstillet til Woven (Vævet), og klik 

derefter på OK.
15 Klik på rullepilen ud for den aktuelt valgte, forudindstillede bortfigur, og 

vælg figur nummer 31, den første hjertefigur, på listen.
16 På farvearket på Design Panel (Motivpanel) skal du markere 

afkrydsningsfeltet for den første trådfarve for at skjule stingene på blonden.
17 Klik Border Shape .
18 Hold Ctrl nede for at tegne en proportional figur, og tegn fra venstre 

gitterlinje 6 til højre gitterlinje 6, så boksen bliver 12 gitterfelter bred.
19 Slip museknappen. Hjertefiguren vises nu som en rød linje.
20 Klik og træk inde i den lille hjertefigur, og flyt den til midten af 

rammen. Figuren er centreret i midten, når spidserne på 
spejlvendingshåndtagene står på de midterste gitterlinjer.

21 Klik på Create Internal Border (Opret indvendig bort) . 
Blondestingene på den midterste del af broderiet erstattes af et 
applikationsområde.

22 Klik på fanen Home (Hjem).
23 I området Design Select (Valg af motiv) er der to undermotiver: et 

hjerte med en indvendig og en udvendig bort og et blondehjerte 
uden bort. Vælg blondehjertet, og klik på Delete (Slet) .

24 Den første og sidste farve i broderiet skal matche den røde farve til 
den udvendige bort. Vælg den første farve.
Den er til stingene til applikationsplacering.

25 Klik på knappen Thread Color (Trådfarve) , og skift trådfarven til 
Sulky Rayon 40 trådnummer 1246 (Orange Flame).

26 Vælg den sidste farve (til den indvendige bort), og skift trådfarven til 
Sulky Rayon 40 trådnummer 1246 (Orange Flame).
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Vælg stof
Brug Select Fabric (Vælg stof )  til at afprøve en stoftype til din applikation i 
dialogboksen Appliqué Selection (Valg af applikation). Klik på Select Fabric . 
Dialogboksen Appliqué Selection vises. 

Appliqué Selection (Udvalg)

Visning og justering af applikationsstykkerne

Appliqué Piece
Brug funktionerne under Appliqué Piece (Applikationsstykke) til at føje applikationsstof til et 
eksisterende motiv med applikationsområder og til at justere applikationsområder i et motiv.

Bruge Express Appliqu for automatisk at finde applikationsområder i nogle eksisterende broderier.

Appliqué Outline
Brug funktionerne under Appliqué Outline (Applikationskontur)  til at definere en linje 
med en vilkårlig form ved at tegne eller placere punkter, så du får en applikationskontur.
Hold Ctrl nede for at placere et hjørnepunkt, når du opretter eller redigerer en linje. Klik på Delete (Slet) for 
at fjerne det sidst placerede punkt.
Brug funktionen Freehand Tablet Appliqué Outline (Applikationskontur med 
frihåndstegneplade)  til at tegne en linje med en vilkårlig form, så du får en 
applikationskontur. Vælg en farvekommando eller en stopkommando som udgangspunkt 

Vælg en farve under Quick Colors 

Vælg en applikationstype

Vælg en systemstoftype

Indlæs et separat billede 

Vis eksempel på applikationsstoffet

Genbrug en nyligt anvendt stoftype

eller tilføj en ny

til en trykt applikation

Udskrive et ark med 

Indstil applikationsbortens margin

og en struktur

applikationsstof

Afprøv en stoftype til 

Slet et applikationsstykke
Indsæt og slet punkter på et applikationsområdes kontur
Vælg et applikationsområde, eller flyt til et andet områdeDefiner et applikationsområdes kontur

Klip et hul i et applikationsområde

applikationen

Automatisk føje stof til et applikationsområdeFanen Appliqué
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for applikationsstykket, og tegn derefter konturen. Når du holder musen over en 
farvekommando, vises den efterfølgende søm. Slip museknappen for at fuldføre linjen. 
Højreklik for at åbne dialogboksen Appliqué Selection (Valg af applikation). Vælg en 
stoftype, og klik derefter på OK for at placere applikationsstykket.
Brug funktionen Freehand Point Appliqué Outline (Applikationskontur med 
frihåndspunkter)  til at definere en linje med en vilkårlig form ved at placere punkter, så 
du får en applikationskontur. Vælg en farvekommando eller en stopkommando som 
udgangspunkt for applikationsstykket, og tegn derefter konturen ved at placere punkter. 
Når du holder musen over en farvekommando, vises den efterfølgende søm. Højreklik for 
at afslutte. Dialogboksen Appliqué Selection åbnes. Vælg en stoftype, og klik derefter på 
OK for at placere applikationsstykket.

Tilføjelse af et applikationsstof til et broderi af en blomsterbuket
1 Klik på Change Hoop (Skift ramme) . Fra Universal Hoop Group (Rammegruppe), vælg 

100 mm x 100 mm – Universal Square Hoop 1. Klik på OK.
2 Klik på File (Filer), New (Ny)  for at åbne et nyt vindue.
3 Gå til værktøjslinjen Quick Access (Hurtig adgang), og klik på Insert 

(Indsæt) .
4 Gå til mappen Documents\Premier+2\Samples\Modify\Stitch, og 

indlæs broderiet ”Appliqué Bouquet” i .vp3-format.
5 Klik på fanen View.
6 Kontrollér, at Commands (Kommandoer)  er valgt.
7 I Design Panel (Motivpanel) er der tre grønne farveblokke øverst på 

arbejdsarket. Brug markøren til at markere navnene. De skal alle sys 
med den samme tråd.
Applikationsstinglinjerne i broderiet er markeret med farvekommandoer 
og ikke med stopkommandoer.

8 Klik på Draw Next Color Block (Tegn næste farveblok)  under kontrolbåndet. Linjen med ligesting, 
som markerer broderiets kontur, vises. Den har et kommandomærke for farve  øverst.
Når du holder musen over en farvekommando, vises den efterfølgende søm, som markerer 
applikationsområdets kontur.

9 Klik på pil op ved siden af boksen med tallene til højre i vinduets 
nederste venstre hjørne. Et nyt kommandomærke for farve  vises 
øverst på broderiet.
Det markerer starten på den stinglinje, som syr applikationsstoffet fast.

10 Klik på fanen Appliqué (Applikation).
11 Klik på Freehand Point Appliqué Outline (Applikationskontur med 

frihåndspunkter)  i rullemenuen Appliqué Outline 
(Applikationskontur) .

12 Klik på det andet kommandomærke for farve  (det øverste).
13 Klik for at placere punkter lige uden for applikationsområdets kontur.

Hold Ctrl nede for at placere et hjørnepunkt. Klik på Delete (Slet)  på 
fanen Home (Startside), hvis du vil fjerne det sidst placerede punkt.
Den anden stinglinje er placeret lige uden for den første linje, så du skal tilføje en lille margin, for at stoffet 
bliver syet fast med denne linje.

14 Placer det sidste punkt ved den farvekommando, hvor du startede. Det betyder ikke noget, hvis linjen 
er ujævn, du kan rette den til bagefter.

15 Flyt punkterne på linjen for at ændre dens form efter behov.
16 Højreklik. Dialogboksen Appliqué Selection (Valg af applikation) åbnes.
17 Kontrollér, at Quick (Hurtig) er valgt under Appliqué Type (Applikationstype).
18 Klik på pilen til højre for Quick Colors (Hurtige farver), og vælg Fall (Efterår) i rullemenuen.
19 Klik på farven i række 3, kolonne 1 (en lys grøn).
20 Kontrollér, at Texture (Struktur) er indstillet til Woven (Vævet), og klik derefter på OK. Applikationsstykket 

vises i arbejdsområdet, og de øvrige indstillinger for applikation er tilgængelige på båndet.
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21 Klik på Draw All Stitches (Tegn alle sting)  under kontrolbåndet.
22 Klik og træk eventuelle punkter på applikationslinjen, der ligger uden for broderiets kant, så stoffet 

ikke overlapper nogen steder.

Brug funktionen Insert Points (Indsæt punkter)   til at føje punkter til linjen og funktionen Delete Points 

(Slet punkter)  til fjerne uønskede punkter.
23 Klik uden for broderiet. Du kan nu ikke længere se applikationsstykkets 

kontur.
Funktionen Select Piece (Vælg stykke)  er tilgængelig. Dette indikerer, at 
broderiet indeholder et applikationsstykke.

24 Klik Next Piece . Applikationsstykket bliver markeret igen.
25 Klik på Select Fabric (Vælg stof ) . Dialogboksen Appliqué Selection 

(Valg af applikation) åbnes igen, og det valgte stof vises som eksempel.
Brug dialogboksen Appliqué Selection til at skifte stoftypen for den 
eksisterende applikation.

26 Klik på Cancel for at lukke dialogboksen.
27 Klik på Design Player (Motivafspiller) , og klik derefter på Start  for at afspille motivet fra start. 

Applikationen placeres efter den første linje med ligesting og før den anden linje.
Du kan også få vist broderiets struktur ved hjælp af skyderne på kontrolbåndet.

28 Klik på Save As (Gem som)  på værktøjslinjen Quick Access (Hurtig adgang). Gem broderiet i 
mappen My Designs under navnet ”Appliqué Bouquet with Fabric.vp4”. Når du bruger formatet .vp4, 
gemmes applikationsoplysningerne.

29 Luk PREMIER+™ 2 Modify, og åbn det igen.
30 Åbn den fil, du lige har gemt. Du kan nu se det applikationsstykke, du har oprettet.

Appliqué Hole
Brug funktionerne under Appliqué Hole (Applikationshul)  til at definere en linje med en 
vilkårlig form ved at tegne eller placere punkter, så du får et hul i det markerede 
applikationsområde. Vælg det ønskede applikationsstykke, så dets punkter vises, og tegn et hul. 
Hold Ctrl nede for at placere et hjørnepunkt. Klik på Delete (Slet) for at fjerne det sidst placerede punkt.
Brug funktionen Freehand Tablet Appliqué Hole (Applikationshul med 
frihåndstegneplade)  til at tegne en linje med en vilkårlig form, så du får et hul i det 
markerede applikationsområde. Vælg det ønskede applikationsstykke, så dets punkter 
vises, og tegn en linje, som danner et hul. Slip museknappen for at fuldføre linjen. 
Højreklik for at fjerne applikationsstoffet fra hullet.
Brug funktionen Freehand Point Appliqué Hole (Applikationshul med frihåndspunkter)  
til at definere en linje med en vilkårlig form ved at placere punkter, så du får et hul i det 
markerede applikationsområde. Vælg det ønskede applikationsstykke, så dets punkter vises, 
og tegn et hul ved at placere punkter. Højreklik for at fjerne applikationsstoffet fra hullet.

Tegning af et hul i et applikationsområde
1 Klik på fanen Border (Bort), og klik derefter på Add Appliqué (Tilføj applikation).
2 Vælg en stoftype, du synes om.
3 Tegn en udvendig bort  ved hjælp af Border Shape (Bortfigur) .
4 Klik på fanen Appliqué (Applikation).
5 Vælg Freehand Tablet Appliqué Hole  under Appliqué Hole .

Hvis Appliqué Hole (applikationshul) ikke er tilgængelig, skal du klikke på Next Piece 
(næste stykke) for at vælge applikationsstykket, og klik derefter på Appliqué Hole 
(applikationshul).

6 Tegn en cirkel midt på applikationsområdet.
7 Højreklik for at lave hullet.
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Express Appliqué
Bruge Express Appliqué (ekspres applikation)  for automatisk at finde applikationssting 
i de synlige sting i nogle eksisterende broderier, og tilføje applikationsstof i dem.
Flere applikere områder kan påvises i det samme subdesign. Brug markeringsværktøjer og kontrollinjen for 
at skjule områder, hvor du ikke ønsker applikation tilføjet.
I vinduet Appliqué (applikation) skal du vælge et applikationsbroderi uden stof, klik på 
Express Appliqué (ekspres applikation) , og tilføj derefter stof i Appliqué Selection 
(applikationsvalg) dialogboksen.  Du kan eventuelt justere overlapning margen.

Tilføj applikation til et sol broderi
1 Klik på Change Hoop (Skift ramme) . Fra Universal Hoop Group (Rammegruppe), vælg 200 mm x 

200 mm – Universal Square Hoop 3. Klik på OK.
2 Klik på File (Filer), New (Ny)  for at åbne et nyt vindue.
3 Gå til værktøjslinjen Quick Access (Hurtig adgang), og klik 

på Insert (Indsæt) .
4 Gå til mappen Documents\Premier+2\Samples\ 

Premier+Emb\Stitch og indlæs broderiet 'Sunshine 
Applique Large with Lettering'.
Klik på Yes, når du får besked om, at designet vil blive fastsat 
som Sting (Design will be fixed as stitches). Teksten er den del 
af designet, der vil blive fastsat som Sting.

5 På Home fanen, klik for at vælge det første subdesign i 
Design Select area (sol broderiet).
Det er denne del af designet med et applikationsområde.

6 Klik på fanen Appliqué (Applikation).
7 Klik Express Appliqué . Brug funktionen Select Fabric (Vælg 

stof) i dialogboksen Appliqué Selection (Valg af applikation) til at vælge en stoftype til applikationen.
Express Appliqué (ekspress applikation) registrerer applikationens placeringsting og indsætter 
applikationsstof i det pågældende område.

8 I Appliqué Type (applikationstype) skal du klikke Fabric (stof ).
9 Klik på Load Previously Saved Fabric (indlæs tidligere gemte stof )  for at indlæse et stof i Picture 

Viewer (billedfremviseren).
10 Gå til mappen General\Lattice.
11 Klik på stoffet Lattice 1 - 18, og derefter klik på OK. Picture 

Viewer (Billedfremviseren) vil lukke og stoffet vil blive vist i 
Appliqué Selection (dialogboksen for applikationen).
Hvis ønsket, justér Appliqué Piece 
Margin.(applikationsstykkets margen)

12 Klik på OK for at lukke dialogboksen Appliqué Selection 
(Applikationsvalg). Stoffet er vist under solens ansigt, som 
om du havde syet det med i applikationen.

13 Klik på Life View (Se i virkeligheden)  på værktøjslinjen 
Quick Access (Hurtig adgang).

14 Flyt skyderen på Zoom-bjælken til højre, således at du kan se 
broderi tydeligt.
Bemærk, at trådene for solens ansigt og bogstaverne er hvide.

15 Klik på Solar Reactive . Den hvide tråde skifter til gul og orange.
16 Klik på Save As (Gem som)  i værktøjslinjen Quick Access (Hurtig 

adgang), og gem broderiet med applikation og baggrund som 
'Sunshine Applique Large with Lettering and Applique'.
Solen og bogstaverne gemmes separat inden for dette multipart 
broderi, for at gøre yderligere justering lettere.
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Valg af funktion under Appliqué Piece
Brug funktionen Select Piece (Vælg stykke)  til at vælge et applikationsstykke, hvis du 
vil ændre dets form og vise eller justere dets stoftype. Klik på Select Piece , og klik 
derefter på det ønskede applikationsstykke.
Brug funktionen Next Piece (Næste stykke)  til at vælge det næste applikationsstykke i 
syrækkefølgen. Brug funktionen Previous Piece (Forrige stykke)  til at vælge det forrige 
applikationsstykke i syrækkefølgen.
Med funktionerne Next Piece og Previous Piece vælges et applikationsstykke, også selvom der ikke er valgt 
et applikationsstykke på det pågældende tidspunkt.

Indsætning og sletning af punkter
Du kan bruge funktionen Insert Points (Indsæt punkter)  til at tilføje nye punkter til det 
aktuelt markerede applikationsstykke. Vælg det ønskede applikationsstykke, og klik 
derefter på Insert Points . Markøren skifter til plusmarkøren . Klik for at tilføje et 
punkt til det markerede områdes kontur. Højreklik, når handlingen er udført.
Du kan bruge funktionen Delete Points (Slet punkter)  til at slette punkter fra det 
aktuelt markerede applikationsstykke. Vælg det ønskede applikationsstykke, og klik 
derefter på Delete Points . Markøren skifter til minusmarkøren . Klik for at fjerne et 
punkt fra det markerede områdes kontur. Højreklik, når handlingen er udført.

Delete Piece
Brug Delete Piece (Slet stykke) , hvis du vil slette det aktuelt valgte applikationsstykke 
med dets kontur. Vælg det ønskede applikationsstykke, og klik derefter på Delete 
Piece . Applikationsstykket er fjernet.

Export Appliqué
Brug funktionen Export Appliqué Pieces (Eksportér applikationsstykker)  i menuen File 
(Filer), hvis du vil gemme eller udskrive applikationskonturer, der er klar til udskæring. Der 
er fem måder at eksportere på: Du kan gemme som en SVG, DXF eller FCM fil til brug i en 
Cutter, gem som en VP4- eller VP3-stingfil til brug sammen med INSPIRA™ Cutwork-nåle, 
du kan udskrive det som en konturskabelon, som du kan klippe rundt om, du kan udskrive 
det direkte på printbart stof eller en iron-on transfer eller gemme det som SVG-fil med 
stofbilledet placeret som udfyldning for hver figur. 

Border and Appliqué Techniques
Funktionerne under Border/Appliqué kan anvendes på mange forskellige kreative måder.

Dekorative figurer
Brug indstillingen Overlay (Overliggende) hvis du 
ønsker at tilføje bort- eller applikationsfigurer som 
dekorative finesser i et broderi. Med indstillingen 
Overlay kan du tilføje figurer hvor som helst i broderiet. 
På denne måde kan du tilføje flere små bort- eller 
applikationsfigurer i siderne, som f.eks. de små 
hjerter på billedet. Det er også muligt at tilføje 
overlejringer til broderiet, der omgiver visse af 
broderiets elementer.
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Applikationsstykker i broderier med bort
Opret først en udvendig bort rundt om broderiet. Opret derefter enten en indvendig bort 
eller en overlejret bort med applikation. Hvis der var blevet brugt en overlejret bort med 
applikation i eksemplet ovenfor, ville der også være blevet syet hen over applikationen i 
midten af broderiet ”Curly Lace”, og effekten ville have været anderledes. Med andre 
bortfigurer vil det også give en flot effekt at placere applikationsfiguren op mod et hjørne 
eller en kant på den udvendige bort.
Opret så mange applikationsområder, som du ønsker. Når de indsatte applikationsstykker 
sys, placeres de omvendt af den rækkefølge, som applikationsområderne blev oprettet i.

Tegning af bortfigurer som motivet
Start et nyt broderi ved at klikke på New. Tegn den første bortfigur, 
og indsæt en udvendig bort ved hjælp af Create External Border. 
Der oprettes et nyt broderi, som kun består af borten. Indsæt 
yderligere bortformer efter behov ved hjælp af indstillingen 
Overlay Border. Brug funktionerne under Select (Vælg) samt Copy 
(Kopiér) og Paste (Indsæt) til at lave identiske kopier af samme 
figur. Brug udvendig og indvendig bort de steder, hvor du går 
gennem tidligere oprettede bortfigurer.

Dobbelt bort
Du kan oprette samme bortfigur to gange, den ene rundt om den 
anden, så der dannes en dobbelt bort. Dette giver en flot effekt som 
en alternativ form for ramme og fungerer bedst med simple 
bortfigurer. Opret først den inderste bort. Denne effekt ser bedst ud, 
hvis rammens bredde og mellemrummet mellem de dobbelte borter 
er nogenlunde ens.

Aftryk på en kraftig bort
Denne borttype er ideel til indsætning af tekst og simple 
aftryk, men også til indramning af et broderi. Brug en bred 
udvendig bort.  Derefter skal du bruge text stamping 
(aftryksfunktionen med tekst) (her Segoe Script), der findes på 
fanen Emboss, til at lave tekst på borten. Du kan bruge andre 
aftryk og funktionen Freehand Tablet/Point Emboss Line 
(Relieffremhævningslinje med frihåndstegneplade/frihåndspunkter) til yderligere 
dekorationer.
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6Formændring og cutwork

Point Morphing
Point Morphing Effects (Formændringseffekterne) fra Modify fanen, ændrer positionen af 
stingene rundt om det punkt, du klikker på. Du behøver ikke at klikke direkte på stingene 
for at ændre dem. 
Effekten er kraftigst på det punkt, du klikker på, og bliver svagere udefter. Kun synlige sting påvirkes.

 Brug funktionen Magnet  til at trække stingene ind imod det punkt, du klikker på.
 Brug funktionen Polarize (Polarisér)  til at skubbe stingene væk fra det punkt, du klikker 

på. Denne funktion ophæver ikke virkningen af en tidligere anvendt magnetfunktion.
 Brug funktionen Twirl (Snoning)  til at lægge stingene i en spiralformet hvirvel rundt om det 

punkt, du klikker på. Ved brug af Twirl flyttes stingene i urets retning rundt om det punkt, du har 
klikket på. Hvis du holder Skift nede, mens du klikker på Twirl, går stingene mod urets retning.

 Brug funktionen Wave (Bølge)  til at lægge stingene i et bølgemønster rundt om det 
punkt, du klikker på. Bølgeeffekten er som regel tydeligst, hvis den anvendes på lige 
rækker af stingpunkter.

Global Morphing
Brug funktionen Global Morphing (Global formændring)  til at flytte alle de synlige sting, så 
broderiets form og størrelse ændres. Du kan vælge mellem nedenstående globale effekter:

Pinch (Klemning)
Stingene klemmes 
sammen på midten og 
trækker de yderste 
sting væk fra hinanden.

Ripple (Krusning)
Danner et bølge-
mønster, som udgår 
fra midten, på samme 
måde som når du 
kaster en sten i vandet.

Skew Horizontal 
(Vandret vridning)
Stingene hælder til 
højre eller venstre i 
vandret retning.

Skew Vertical 
(Lodret vridning)
Stingene hælder 
opad eller nedad i 
lodret retning.

Spherize (Lav sfære)
Stingene strækkes 
rundt om en imaginær 
sfære.

Twirl (Snoning)
Stingene snos rundt 
om midten, hvilket 
skaber en hvirvel-
effekt, som minder 
om en strømhvirvel.

Wave Horizontal 
(Lodret bølge)
Stingene flyttes, så 
de følger et vandret 
bølgemønster.

Wave Vertical 
(Lodret bølge)
Stingene flyttes, så de 
følger et lodret 
bølgemønster.
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Afhængigt af den valgte Morphing effekt, flyt én eller to skydere, eller skriv et nummer, for 
at justere intensiteten eller højde og hyppighed for effekten. På billederne Before (Før) og 
After (Efter) vises henholdsvis de originale sting og en forhåndsvisning af effekten.

Formen ændres på alle synlige sting med den valgte effekt. Du kan ikke bruge funktionen 
Global Morphing (Global formændring), når du har markeret en stingblok.
De globale formændringseffekter er generelt flottere, når de anvendes på et broderi, der er helt eller 
næsten helt symmetrisk.
Programmet husker den sidst anvendte effekt og de sidst foretagne indstillinger for hver 
effekt i den aktuelle brugersession i PREMIER+™ 2 Modify.

Add Cutwork Needle Lines
Brug funktionerne Cutwork  under Modify fanen til at tegne en cutwork-linje i dit 
broderimotiv for at optimere det til cutwork-nålene i INSPIRA™ Cutwork Needle Kit. Der er 
to indstillinger for Cutwork:

 Freehand Tablet Cutwork Line 
 Freehand Point Cutwork Line 

Brug udklipsnålelinjerne til omvendte applikationsbroderier og fritstående blonde eller til 
at udklippe en figur eller et broderimotiv.

Om Cutwork Needle Lines
Stingpunkterne til cutwork-nålelinjer er meget tæt 
på hinanden (0,3 mm). 
Hvis du bruger to udklipsnåle, angives de to linjer 
med hhv. farven rød og gul. Hvis du bruger fire nåle, 
er de fire linjer hhv. rød, gul, grøn og blå. 
Mellemrummene i disse linjer angiver 
hæftepunkterne.

Vælg en formændringseffekt

Zoom ind og ud

Juster indstillingerne 
for effekten

Vis ændringerne



PREMIER+™ 2 Modify   Formændring og cutwork              35

Rundt om udklipslinjerne ses de mere spredte punkter til den stabiliserende linje. (Da 
punkterne til udklipslinjerne er placeret oven på hinanden, kan du ikke se de separate linjer).
Brug farveblokfunktionerne Move (Flyt) og Merge (Flet), når du ændrer rækkefølgen på broderimotiver 
med flere cutwork-områder og stabiliserende linjer, da funktionen ColorSort (Farvesortering) undertiden 
kan flette stabiliserende linjer i denne situation.

Freehand Tablet Cutwork Line
Brug funktionen Freehand Tablet Cutwork Line (Cutwork-linje med frihåndstegneplade) 

 til at tegne en linje, der skal udklippes ved hjælp af cutwork-nåle. Opret to eller fire 
nålelinjer automatisk med hæftepunkter og stabiliserende linjer i overensstemmelse med 
de valgte indstillinger for Cutwork (Udklip).
Tegn en linje, og slip derefter museknappen for at afslutte linjen. Linjen lukkes automatisk, 
så der dannes en form. Flyt noderne for at justere linjen. Klik på Delete (Slet) for at fjerne 
det sidst placerede punkt. Højreklik for at placere linjen på arbejdsområdet.

Freehand Point Cutwork Line
Brug funktionen Freehand Point Cutwork Line (Cutwork-linje med frihåndspunkter)  til 
at placere punkter, der udgør en linje, som skal udklippes ved hjælp af cutwork-nåle. Opret 
to eller fire nålelinjer automatisk med hæftepunkter og stabiliserende linjer i 
overensstemmelse med de valgte indstillinger for Cutwork (Udklip).
Klik for at indsætte punkter til linjen, og juster derefter noderne efter behov, eller indsæt 
flere punkter. Klik på Delete (Slet) for at fjerne det sidst placerede punkt. Højreklik for at 
placere linjen på arbejdsområdet.

Cutwork Indstillinger
Cutwork-nålefunktionerne gør det muligt at tegne en 
udklipslinje i et broderimotiv, der er optimeret til 
INSPIRA™-cutwork-nåle. Brug to eller fire cutwork-
nåle, tilføj hæftepunkter for at forbedre stoffets 
stabilitet, og tilføj en stabiliserende linje.

Method
Vælg mellem 2 Cutwork nåle og 4 Cutwork nåle. 
Der er som standard valgt 2 nåle.
Ved brug af 2 nåle syr den ene nål rundt i figuren i én retning, og 
den anden nål syr rundt i figuren i den modsatte retning. Med 4 nåle bruges en mere præcis skæremetode.

Include Secure Points
Vælg Include Secure Points (Indsæt hæftepunkter) for at oprette mellemrum i 
udklipsnålelinjen.
Denne funktion sikrer, at det afklippede stof bliver siddende stabilt, mens alle udklipsnålelinjer oprettes. 
Bagefter er det nemt at klippe til med en saks.
Funktionen Distance Between Secure Points (Afstand mellem hæftepunkter) kan indstilles 
fra 10 mm til 100 mm i trin af 1 mm. Standardindstillingen er 30 mm.
Du kan indsætte en stabiliserende stikning før og/eller efter udklipslinjen. Denne funktion 
kan være nyttig ved syning af omvendt applikation eller fritstående blonde, men er ikke 
nødvendig, hvis du bare skal klippe en figur ud.
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7Ændring af et broderi

Vælg, Flyt og Flet Designs
Brug området Design Select (Valg af motiv) på fanen Home (Startside) til at vise de forskellige 
sektioner eller undermotiver i et multipart design. Den valgte del vises i arbejdsområdet. Du 
kan ændre undermotivernes rækkefølge og markere motiver, der skal flettes. 

Automatic Ghost Mode (Automatisk nedtonet tilstand) bruges til at vise, hvor de øvrige dele af motivet er 
placeret i arbejdsområdet.
Klik på pilen nederst til højre i området Design Select (Valg af motiv) for at se alle undermotiverne.
Brug funktionen Merge Design (Flet motiv), hvis du er sikker på, at du ikke ønsker at flytte 
undermotiverne separat, og hvis der er få eller ingen overlappende sting.
Dekorationsundermotiver kan ikke flettes med andre motiver. Justeringsundermotiver kan ikke flyttes fra 
begyndelsen af motivet eller flettes med andre motiver, medmindre de ændres til standardsting ved hjælp 
af funktionen Alignment (Justering) .
Brug Export (Eksporter) med indstillingen Combine and Remove Overlap (Kombiner og fjern overlap) 
markeret, hvis du vil fjerne overlappende sting, når du kombinerer motiver (medmindre et af motiverne 
indeholder applikation). 

Flyt og flet motiver
1 Klik på Change Hoop (Skift ramme)  på værktøjslinjen Quick Access (Hurtig adgang), og kontrollér, 

at rammen er indstillet på 240 mm x 150 mm – Universal Large Hoop 2, og Rotated (Roteret) er 
markeret under Orientation (Retning). Klik på OK.

2 Klik på File (Filer), New (Ny)  for at åbne et nyt vindue.
3 Gå til værktøjslinjen Quick Access (Hurtig adgang), og klik på Insert (Indsæt) .
4 Gå til mappen Documents\Premier+2\Samples\Premier+Emb\Stitch2\Butterflies and Bugs, og 

indsæt de følgende broderier i den nævnte rækkefølge: ”Floral Beehive”, ”Three Bees” og ”Three 
Dragonflies”.
Broderierne indlæses midt på arbejdsområdet.
Broderierne vises i området Design Select (Valg af motiv) i den rækkefølge, de blev indlæst. Det er også 
stingrækkefølgen.

5 Klik på bikuben i området Design Select (Valg af motiv). 
Guldsmedene og bierne vises i automatisk nedtonet tilstand.

6 Klik på Select All Visible (Marker alle synlige) . Bikuben omgives af en markeringsboks.
7 Træk bikubebroderiet ned i bunden af rammen.
8 Klik på Next Design (Næste motiv)  i området Design Select (Valg af motiv). De tre bier er nu markeret. 

Klik på et motiv i området Design Select (Valg af motiv) for at markere det, eller brug Previous Design 

(Forrige motiv)  og Next Design (Næste motiv)  eller Tab-tasten til at gennemse de enkelte dele i et 
multipart design.

9 Klik på Select All Visible (Marker alle synlige) . Bierne omgives af en markeringsboks.
10 Træk bierne nedad og til venstre i rammen, så følehornene på bien til højre overlapper med den røde 

og gule blomst ved siden af bikuben.
11 Marker guldsmedene som ovenfor og træk dem mod højre, så de gule bobler under guldsmeden til 

venstre overlapper vingerne på bien til højre for bikuben.

Klik for at vælge et motiv

Vis forrige motiv
Vis næste motiv

Flet motivet med

Flyt motivet op eller
ned i stingrækkefølgen

det ovenstående
Vis alle undermotiver
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12 Klik på Life View (Virkelighedstro visning) . Det viser dig, hvordan hele projektet bliver syet.
Bikuben blev indlæst først, så den bliver syet før bierne og guldsmedene. Det fungerer fint ved de 
overlappende følehorn i venstre side, men i højre side ville det være bedre, hvis bien ved siden af bikuben 
var placeret over de gule bobler.

13 Klik på Cancel (Annuller) for at lukke Life View.
14 Klik på guldsmedene i området Design Select (Valg af motiv).
15 Klik på ikonet Move Backwards (Flyt bagud)  til højre for Design Select area to gange for at flytte 

guldsmedene til starten af stingrækkefølgen.

Guldsmedene er nu placeret over bikuben i området Design Select (Valg af motiv) og bliver derfor 
syet først.

Brug Move Forwards (Flyt fremad)  til at flytte et motiv ned i stingrækkefølgen. Alternativt kan du 
højreklikke på motivet i området Design Select (Valg af motiv) og vælge Move Forwards (Flyt fremad) eller 
Move Backwards (Flyt bagud) i genvejsmenuen.

16 Klik på bierne i området Design Select (Valg af motiv) for at gøre dem til det aktive undermotiv, og 
klik derefter på Combine with Previous (Kombiner med forrige) . Motiverne med bierne og 
bikuben flettes, og de er nu begge fuldt synlige i arbejdsområdet.
Alternativt kan du højreklikke på bikuben i området Design Select (Valg af motiv) og vælge Combine with 
Previous (Kombiner med forrige) i genvejsmenuen.

Compensate Stitches
Brug funktionen Compensate Stitches (Kompenser for sting) , hvis du vil gøre en 
stingblok ”kraftigere” ved at øge stingenes relative størrelse. Stinglængden øges i kanten 
af området ved hjælp af kompensationsfaktoren. Kun synlige sting påvirkes. Ved brug af 
kompensering tages der højde for effekten af stingenes tendens til at trække sig sammen, 
hvilket varierer alt efter stoftykkelse og -type.

Break Up Stitches
Brug funktionen Break Up Stitches (Opdel sting) , hvis du vil indsætte ekstra 
stingpunkter i broderiet, så der ikke er nogen sting, som er længere end den angivne 
maksimumlængde. Kun synlige sting påvirkes.
Det anbefales at bruge funktionen Break Up Stitches, hvis der er meget lange sting tilbage, når funktionen 
Remove Needle Points in Fill (Fjern nålepunkter i udfyldning) bruges før indsætning af aftryk.
Brug indstillingen Extreme til at opløse sting (break up stitches), der er skjult i 3D men 
synlig i 2D.

Design Separator
Brug Design Separator (Motivseparator)  til at opdele et broderi i to dele. Klik på Design 
Separator. Markøren skifter til markøren for indsætning af punkter . Indsæt en linje, der 
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omgiver det område i broderiet, som du vil opdele. Der oprettes automatisk to nye 
broderier, et for hver del af opdelingen. De nye broderier vises som separate undermotiver 
i området Design Select (Valg af motiv) på fanen Home (Startside).
Ved hjælp af Design Separator kan du klippe et område af broderiet ud, som du vil 
beholde, eller du kan klippe et område af broderiet ud, som du vil kassere. Denne metode 
kan være at foretrække frem for at lave en markering og derefter bruge funktionen Cut 
(Klip), fordi Design Separator laver en ren opdeling med løbesting de steder, hvor det er 
nødvendigt at arbejde langs den delte linje. Design Separator kan også bruges til at 
opdele et broderi i to undermotiver, der skal sys.

For automatisk at opdele et broderi, der skal sys i flere opspændingsrammer, anbefales det at bruge 
Premier+™ 2 Embroidery Extra eller Premier+™ 2 Design Aligner.

Density Advisor
Brug funktionen Density Advisor (Oplysninger om tæthed)  (Modify fanen), hvis du vil 
have vist broderiets tæthed og om nødvendigt reducere tætheden på de steder, hvor 
stingpunkterne sidder meget tæt. 
Du kan bruge Density Advisor til at få vist et broderi for at kunne vurdere, om en bestemt 
del af broderiet kan give problemer, når det skal sys. Store områder med stingtætheden 
Very Dense (Meget tæt) eller Super Dense (Supertæt) kan forårsage problemer, som f.eks. 
at tråden springer eller nålen knækker.

Kun synlige sting påvirkes. Funktionen er ikke tilgængelig, hvis du har markeret en stingblok.

Det originale broderi Et udskilt område

Se oplysninger om tæthed

Det originale broderi

Tæthedsdiagram over 
broderi

Vælg det tæthedsniveau, 

Reducer tæthedsniveauet

Zoom ind og ud

Justering af broderiets 

du vil have vist

sigtbarhed (visibility)
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Stitch Optimizer
Klik på funktionen Stitch Optimizer (Stingoptimering) (Modify fanen) for at forbedre 
syningen af broderiet, både hvad angår hastighed og kvalitet. En af effekterne ved at 
bruge Stitch Optimizer er, at unødvendige korte sting fjernes. Stitch Optimizer påvirker 
kun synlige sting. Der vises en bekræftelsesmeddelelse med oplysninger om, hvor mange 
sting der er fjernet fra broderiet.
Du kan frit bruge Stitch Optimizer på de fleste broderier, inden du gemmer det endelige resultat, især efter 
at du har lavet ændringer i broderiet. Som standard anvendes Stitch Optimizer også automatisk after 
Resize. Brug Stitch Optimizer, før du bruger Export (Eksporter) , eller som en del af eksportprocessen. 

Klippekommandoer
I menuen Trim Commands  brug funktionen Automatically Add Trim Commands (Tilføj 
trådklipkommandoer automatisk) til at indsætte trådklipkommandoer før de fleste 
hoppesting i det synlige stingområde. Brug funktionen Remove All Trim Commands (Fjern 
alle trådklipkommandoer)  til automatisk at fjerne alle trådklipkommandoer fra motivet.

Brug funktionen Insert Trim Command (Indsæt trådklipkommando)  til at tilføje enkelte 

trådklipkommandoer til et broderi. Brug funktionen Delete Commands (Slet kommandoer)  til at fjerne 
enkelte trådklipkommandoer.
For at tilføje klip automatisk til et broderi der ikke indeholder klippekommandoer, når det åbnes, markér 
”Add trims automatically when opening a file” (Tilføj automatisk trådklipkommandoer ved åbning af en 

fil) i området Opening Files (Åbning af filer) i Preferences (Præferencer)  .

Rining
Brug en linje til rining til at fastgøre stoffet, før du begynder på broderiet. Basting Line for 
Visible Stitches (Linje med rining omkring synlige sting)  indsætter en linje omkring de 
synlige sting, og Basting Line for All Designs (Linje med rining omkring alle motiver)  
indsætter en linje omkring alle motiver på skærmen.
Brug funktionen Basting Line for Visible Stitches , hvis du 
automatisk vil indsætte en rektangulær linje til rining rundt 
om de synlige sting. Dermed fastgøres stoffet og 
stabiliseringsmaterialet, før du begynder på broderiet. 
Indstil margen og stinglængde i området Basting Line (Linje 
til rining) i Preferences (Præferencer) .
Linjen til rining oprettes automatisk umiddelbart før de synlige sting 
med en farve, der matcher det valgte baggrundsstof.
Brug funktionen Basting Line for All Designs , hvis du 
automatisk vil indsætte en rektangulær linje til rining rundt 
om alle motiverne på skærmen. Dermed fastgøres stoffet 
og stabiliseringsmaterialet, før du begynder på broderiet. Det er praktisk, hvis 
broderiprojektet består af flere sektioner. Indstil margen og stinglængde i Preferences 
(Præferencer).
Linjen til rining oprettes automatisk som det første undermotiv med en farve, der matcher det valgte 
baggrundsstof.
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Justeringssting
Brug funktionen Alignment Stitches (Justeringssting)  til at markere det første eller 
sidste undermotiv som et undermotiv med justeringssting.
Brug justeringssting til at få dit broderi tilpasset med baggrundsstoffet eller et andet broderi.

Marker sektionen med justeringssting på arbejdsområdet ved hjælp af 
markeringsværktøjerne på fanen Home (Startside). Klik derefter på Alignment Stitches  
på fanen Modify (Rediger) for at markere sektionen som et sæt justeringssting.
Hvis du vil markere et sæt justeringssting som et almindeligt undermotiv, skal du vælge sektionen på fanen 

Home og derefter fjerne markeringen af Alignment Stitches  på fanen Modify.

Justeringsstingsektioner
Du kan markere enten det første eller sidste undermotiv i et motiv som justeringssting. På 
fanen Home (Startside) er et undermotiv med justeringssting markeret med bogstavet ”A” 
i Design Select gallery (visning af designs) i stedet for med det tal, der anvendes til 
almindelige undermotiver.
De fleste redigeringsfunktioner kan ikke anvendes til undermotiver med justeringssting. Hvis du vil 
redigere undermotivet, skal du først ændre det til et almindeligt undermotiv. Derefter skal du redigere det 
og ændre det tilbage igen efter endt redigering.

 Når et .vp4-motiv med justeringssting åbnes , bevares justeringsstingene. 
 Når et .vp4-motiv med justeringssting indsættes  i et projekt, kasseres justeringsstingene.

Hvis du vil ændre justeringsstingene i et broderi i .vp3-format til et undermotiv med justeringssting, skal du bruge 
Design Separator (Motivseparator)  til at oprette to forskellige undermotiver, et til broderiet og et til 
justeringsstingene. Gå derefter til området Design Select (Valg af motiv) på fanen Home, og flyt justeringsstingene 
om forrest (eller bagerst) i motivet. Marker justeringsstingene, og klik derefter på Alignment Stitches 

(Justeringssting)  på fanen Modify (Rediger) for at ændre dem til et undermotiv med justeringssting af typen ”A”.



41          PREMIER+™ 2 Modify   Emboss-funktionerne 

8Emboss-funktionerne
Brug de avancerede funktioner på fanen Emboss (Relieffremhævning) til at dekorere dine 
broderier med smukke mønstre.

Effect
Med funktionen Effect (Effekt) kan du ændre tydeligheden af relieffremhævede effekter 
eller aftryk. Du kan indstille Effect til enten Standard eller Super.
Supereffekten giver et tydeligere resultat, fordi flere nålepunkter fjernes rundt om aftrykket eller den 
relieffremhævede linje.

Nålepunkter
Brug funktionerne Freehand Tablet Emboss Line (Relieffremhævningslinje 
med frihåndstegneplade)  og Freehand Point Emboss Line (Relieffrem-
hævningslinje med frihåndspunkter)  under Emboss Line (Relieffrem-
hævningslinje) , hvis du vil relieffremhæve linjer på stingområder. Brug 
Remove Needle Points in Fill (Fjern nålepunkter i udfyldning)  til at 
fjerne stingpunkterne, før du anvender relieffremhævning.
Det anbefales, at du bruger funktionen Remove Needle Points In Fill (Fjern nålepunkter i udfyldning) på 
synlige sting, før du bruger Stamp Fill.

Freehand Tablet Emboss Line
Brug Freehand Tablet Emboss Line (Relieffremhævningslinje med frihåndstegneplade) , 
hvis du vil tegne en linje for at relieffremhæve den på et område med sting. For at flytte 
punkterne i linjen, når du har tegnet den, skal du placere markøren over en node. 
Markøren Move Node (Flyt node)  vises. Flyt noden til det ønskede sted.
For at ændre et rundt punkt (kurvet linje) til et firkantet punkt (lige linje) skal du holde Ctrl-
tasten nede og klikke på punktet uden at flytte det.
Hver linje, du har placeret og afsluttet med et højreklik, opfattes som en separat linje, når du vil fortryde 
placeringen.

1. Oprindeligt mønster 2. Nålepunkter fjernet 3. Roser brugt til 
udfyldning med aftryk

4. Roser i 3D

Vælg, hvor kraftig relieffremhævningen eller aftrykket skal være

Relieffremhæv en linje 
Fjern nålepunkterne i en udfyldning

Vælg en aftrykskategori Vælg et aftryk

Indlæs et .4qb-billede som et aftryk

Opret et aftryk ud fra tekst

Indstil størrelse og vinkel på aftryk

Spejlvend det markerede aftryk

Vælg et enkelt aftryk, en aftrykslinje 

Emboss fane

på et stingområde eller en udfyldning med aftryk



42          PREMIER+™ 2 Modify   Emboss-funktionerne 

Freehand Point Emboss Line
Brug Freehand Point Emboss Line (Relieffremhævningslinje med frihåndspunkter) , 
hvis du vil placere punkter for at relieffremhæve en linje på et område med sting.
Hvis underlagssting ikke er skjult, fjernes deres stingpunkter også. Efter behov kan du ved hjælp af 
skyderne under Draw Range (Tegneområde) skjule underlagsstingene, så de ikke påvirkes.

Stamps
Ved hjælp af funktionen Stamps (Aftryk) kan du placere ekstra stingpunkter på 
eksisterende tråde, når du vil lave et foruddefineret symbol eller mønster. Aftryk kan 
placeres enkeltvis eller i linjer, eller de kan bruges til at udfylde alle synlige sting med det 
valgte mønster. Du finder aftryksfunktionerne på fanen Emboss (Relieffremhævning).

Vælg et stamp
Der er syv forskellige kategorier af aftryk.
Du kan vælge en aftrykskategori ved at vælge kategoriens navn på rullelisten til venstre 
for eksemplerne med aftryk.
Brug pilene i højre side af boksen med 
aftryk til at gennemse de forskellige 
aftryk i en kategori, eller klik på rullepi-
len for at få vist galleriet med aftryk.
Når du har fundet det ønskede aftryk, skal 
du klikke på det. Det valgte aftryk frem-
hæves med en anden blå farvenuance, 
og det vises i eksempelboksen med de 
aktuelle værdier for Size (Størrelse) og 
Angle (Vinkel).
Med funktionen Load Stamp File (Indlæs aftryksfil)  kan du indlæse en fil af typen .4qb, 
som kan bruges til at lave aftryk med. Når du klikker på Load Stamp File, åbnes 
dialogboksen Open (Åbn), som viser miniaturer af .4qb-filer.

Lav et tekst stamp
Med funktionen Create a Text Stamp (Opret et tekstaftryk)  kan du ved hjælp af 
TrueType®- eller OpenType®-skrifttyperne på din computer oprette et aftryk med bogstaver 
efter eget valg. Vælg en af typografierne Regular (Normal), Bold (Fed), Italic (Kursiv) eller Bold 
Italic (Fed kursiv), og juster skriftstørrelsen i punkter. Indtast den ønskede tekst, og klik på 
OK. Teksten vises derefter i eksempelvisningsfeltet på fanen Emboss. 
Opret flere tekstlinjer ved at trykke på ENTER, mens du indtaster i boksen Text.

Tilføjelse af et navn under broderiet Sweet Rose
1 Klik på File (Filer), New (Ny)  for at åbne et nyt vindue.
2 Gå til værktøjslinjen Quick Access (Hurtig adgang), og klik på Insert (Indsæt) .
3 Gå til mappen Documents\Premier+2\Samples\Ændring\Stitch, og indlæs broderiet ”Girl with Rose 

Background”.
Alternativt kan du vælge at bruge det broderi, du oprettede i øvelsen "Indsætning af aftryk på baggrunden 
i broderiet Sweet Rose" på side 44.
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4 Klik på Draw Next Color Block (Tegn næste farveblok)  under kontrolbåndet. Den komplette 
baggrund vises.
Det er ikke nødvendigt at isolere de synlige sting med håndtagene til tegneområdet, da der ikke skal 
fjernes nålepunkter.

5 Lad den flade udfyldningsbaggrund være uændret, og 
indstil Effect til Super. 
Supereffekten giver et tydeligere resultat, fordi flere 
nålepunkter fjernes rundt om aftrykket.

6 Klik på Create a Text Stamp (Opret et tekstaftryk) . 
Dialogboksen Create Text (Opret tekst) vises.

7 På rullelisten til venstre skal du nu vælge Georgia som 
skrifttype.

8 På rullelisten (i midten) skal du vælge typografien Bold (Fed).
9 På rullelisten yderst til højre (skriftstørrelse) skal du kontrollere, at 144 er valgt.

Skriftstørrelsen har ingen betydning, da aftrykkets højde kan ændres, før det bruges.
10 Klik inde i tekstboksen. Markøren skifter til en I-streg .
11 I tekstboksen skal du nu indtaste ordene:

SWEET ROSE
12 Klik på OK. Din tekst vises nu i eksempelvisningsfeltet.
13 Klik på Single Stamp (Enkelt aftryk) , og flyt derefter markøren hen 

over arbejdsområdet. Markøren er nu teksten ”SWEET ROSE”.
14 Bogstaverne er lidt for store til at kunne stå nederst i billedet. Indstil 

størrelsen til 6 mm.
15 Flyt aftrykket, så bogstavet ”T” er placeret på den midterste gitterlinje. 

Klik med musen for at placere aftrykket.
16 Højreklik for at fjerne markeringen af dit tekstaftryk. Klik på Draw All 

Stitches (Tegn alle sting) i kontrolbåndet .

Stamp Size
Under Stamps (Aftryk)kan du indstille feltet Size (Størrelse) fra 2 til 50 mm i trin af 1 mm. 
Hvis du vil se, hvor stort et aftryk bliver, skal du vælge Single Stamp (Enkelt aftryk) og føre musen hen over 
broderiet.

Stamp vinkel
Du kan rotere aftrykket i en vinkel fra 0 til 359 grader. 
Grunden til at ændre vinklen er at opnå det bedste resultat 
med det valgte aftryk, således at eventuelle lige linjer i 
aftrykket kommer til at ligge i en anden vinkel end trådene i 
broderiet. Hvis der er parallelle eller næsten parallelle linjer 
mellem aftrykket og trådene, bliver der placeret færre 
stingpunkter, og aftrykket bliver mindre synligt.
Aftrykseksemplet til højre for boksene Size og Angle viser, 
hvordan aftrykket ser ud. Brug funktionen Single Stamp (Enkelt 
aftryk), hvis du vil have vist, hvordan aftrykket vil blive brugt i 
broderiet, og for at kontrollere, om der er parallelle linjer mellem aftrykket og trådene.
Brug funktionen Vertical Flip (Lodret spejlvending) , hvis du vil spejlvende det valgte 
aftryk fra top til bund. Brug funktionen Horizontal Flip (Vandret spejlvending) , hvis du 
vil spejlvende det valgte aftryk fra venstre til højre.

Anvende af Stamps
Du kan bruge følgende metoder til at placere aftryk på broderiet: Kun synlige sting 
påvirkes. Ændre stamp (stempel), størrelse og vinkel uden at fjerne markeringen.
Brug funktionen Single Stamp (Enkelt aftryk) , hvis du vil placere enkelte aftryk. 
Musemarkøren får samme form som det valgte aftryk, når du fører musen hen over 

0 grader

45 grader

Stamp
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arbejdsområdet. På den måde kan du let se, hvor meget aftrykket fylder, når du indsætter 
det i broderiet. Klik med musen for at placere aftrykket. Højreklik for at fjerne markeringen. 
Brug funktionerne under Stamp Line (Aftrykslinje) , hvis du vil oprette en linje med 
aftryk. Brug funktionen Freehand Tablet Stamp Line (Aftrykslinje med 
frihåndstegneplade) , hvis du vil tegne en linje med aftryk i vilkårlig retning. Klik og 
træk for at tegne en linje med aftryk, få vist aftrykkenes kontur, juster noderne på linjen, 
og højreklik derefter for at placere linjen med aftryk. Brug funktionen Freehand Point 
Stamp Line (Aftrykslinje med frihåndspunkter) , hvis du vil placere punkter til linjer med 
aftryk i vilkårlig retning. Placer punkter for at få vist aftrykkenes kontur, juster noderne, og 
højreklik derefter for at placere linjen med aftryk.
Brug funktionen Stamp Fill (Udfyld med aftryk)  til at udfylde alle synlige sting med det 
aktuelt valgte aftryk. Der afspilles en animation, mens programmet er ved at foretage 
udfyldningen med aftrykket. Funktionen er fravalgt automatisk.

Indsætning af aftryk på baggrunden i broderiet Sweet Rose
1 Klik på File (Filer), New (Ny)  for at åbne et nyt vindue. Klik derefter på Quick Access toolbar (Hurtig 

adgang) og vælg Insert (Indsæt) .
2 Find mappen Documents\Premier+2\Samples\Ændring\Stitch. Indlæs broderiet ”Girl with Rose”.
3 Gå til kontrolbåndet, og klik på Draw Next Color Block (Tegn næste farveblok)  én gang, så 

baggrundsfarven bag ved pigens hoved vises.
4 Klik på Ghost Mode (Nedtonet tilstand) . De sting, der tidligere var skjult, vises nu i lyse farver.
5 Flyt håndtaget Draw to End (Tegn til ende) til højre for skyderen hen til cirka sting nummer 3114. 

Dette skjuler baggrundsområderne mellem pigens hoved og hår og under hendes portræt.
Stingnumrene er udelukkende vejledende. Det er vigtigere at sikre, at de korrekte sting skjules eller vises, end 
at du følger de nøjagtige stingnumre. Du kan justere indstillingen sting for sting ved at trykke på pilene.
Klik et sted i skyderområdet på en af siderne af håndtaget for at flytte håndt-
aget i den pågældende retning og ændre stingnummeret med 50 sting ad 
gangen. Du kan også klikke og holde museknappen nede for at bladre hurti-
gere gennem numrene, men håndtaget stopper, når det når pilen.

6 Klik på fanen Emboss (Relieffremhævning). Klik på Remove Needle Points 
in Fill (Fjern nålepunkter i udfyldning) . De sting, der danner det flade 
udfyldningsmønster, fjernes.
Det anbefales at bruge Remove Needle Points in Fill, før du præger et stingom-
råde med aftryk. Dermed sikrer du, at det nye mønster eller rækken af aftryk 
ses tydeligt, frem for at de bare føjes til et eksisterende udfyldningsmønster.

7 Indstil Effect (Effekt) til Standard.
8 Vælg Plants (Planter) i rullemenuen Category (Kategori) i området 

Stamps (Aftryk).
9 Klik på aftrykket med rosen (nummer tre). Nu vises det valgte aftryk i 

eksempelboksen til aftrykkene.
10 Klik på Single Stamp (Enkelt aftryk) , og flyt derefter markøren hen 

over arbejdsområdet. Markøren er nu en rose.

11 Placer rosemarkøren over området mellem pigens skuldre og hår. 
I standardstørrelsen (10mm) er stempel lidt store til at blive brugt på dette 
område; en mindre størrelse ville se bedre ud.

12 Gå til Size (Størrelse), og indstil størrelsen til 8 mm. Før derefter markøren 
hen over området igen. Nu er markøren mindre.
Markøren har den størrelse og vinkel, du vælger i området Stamps (Aftryk). 

13 Klik på ikonet Stamp Fill (Udfyld med aftryk) . De nye stingpunkter 
beregnes. Derefter vises det nye udfyldningsmønster, som danner en 
baggrund med formede roser bag pigens hoved og skuldre.

14 Klik på Draw All Stitches (Tegn alle sting) .
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9Redigering af Objekter

Marker Objekter
I vinduet Object i PREMIER+™ 2 Modify består motiverne af en række linjer og områder 
(f.eks. stinglinjer, udfyldninger og kolonner). Hvert område, hver linje eller hver kolonne 
udgøres af et antal punkter.

Vælg et objekt der skal redigeres 
Flyt markøren hen over broderiet i vinduet Object, så du kan se punkterne og konturerne i 
de forskellige områder. Klik på  inden for en linje eller et område for at markere 
objektet. I sektionen Edit Properties (Rediger egenskaber) på fanen Object vises, hvilken 
type objekt det er.
For at vælge flere områder skal du holde Ctrl-tasten nede, mens du foretager markeringen. Det kan ofte 
være nyttigt at bruge Draw Previous Color Block (Tegn forrige farveblok)  eller Draw Next Color Block 

(Tegn næste farveblok)  til at isolere områder, hvor et objekt skal redigeres.

Når du har fundet det ønskede objekt, kan du klikke på dets punkter og trække i dem for 
at ændre objektets form. Du kan indsætte ekstra punkter  eller slette uønskede punkter 

 i det markerede objekt.
Du kan også klikke på knappen Properties (Egenskaber) eller højreklikke på objektet for at få adgang til en 
dialogboks, hvor du kan ændre egenskaber som f.eks. Fill Pattern (Udfyldningsmønster) eller Stitch Length 
(Stinglængde).

Edit Properties
Stingtypen for det aktuelt valgte objekt vises i området Edit 
Properties (Rediger egenskaber).
Hvis mere end ét objekt er markeret, kan flere stingtyper ses på rullelisten 
med stingtyper.
Hvis du vil ændre egenskaberne for den valgte stingtype, skal du 
klikke på knappen Properties (Egenskaber)  eller vælge Properties i genvejsmenuen. 
Dialogboksen Properties for den pågældende stingtype vises.
Brug Lighter Density (Mindre tæthed) , hvis du vil gøre stingene i det/de aktuelt valgte 
objekter mere åbne. Når du klikker på knappen, stiger tæthedsværdien med 1.
Brug Heavier Density (Større tæthed) , hvis du vil gøre stingene i det/de aktuelt valgte 
objekter mere lukkede. Når du klikker på knappen, falder tæthedsværdien med 1.

Marker et objekt og en stingtype

Rediger objektets egenskaber

Gør stingene lettere eller tættere
Rediger objektets stingtype

Fjern sting under objektet

Juster oprindelseshåndtagene for flere markerede udfyldning

Vis kun det markerede objekt

Tilføj eller fjern punkter i en objektkontur

Tilføj eller fjern en bølget linje 
fra et MultiWave-udfyldningsområde

Objekt fane
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Convert
Brug funktionen Convert (Konverter), hvis du vil ændre det 
aktuelt valgte objekt til en anden stingtype.
Marker det objekt, du vil konvertere, klik derefter på Convert 
(Konverter) , og vælg en ny stingtype i rullemenuen. 
Dialogboksen med egenskaber for den pågældende 
stingtype vises. 
 Hvis mere end ét objekt er markeret, kan der være mere end én stingtype 
at konvertere fra.
Vælg de ønskede egenskaber, og klik på OK for at ændre 
stingtypen. 
Du kan også højreklikke og vælge den stingtype, der skal konverteres til, i genvejsmenuen.

Sting- og Områdetyper 
Stingtyper i de følgende to grupper kan ændres til en hvilken som helst anden stingtype i 
disse grupper:

Linjer

Områder

Columns
Objekter i denne gruppe kan ændres til en hvilken som helst anden stingtype i gruppen: 

En hvilken som helst søjle kan ændres til et satinområde, men den kan ikke ændres tilbage.

Running Stitch (Ligesting) Double Stitch 
(Dobbeltsting) 

Double Zigzag 
(Dobbelt zigzagsøm) 

Triple Stitch 
(Tredobbelte sting) 

Satin Line Motivlinje 

Pattern Fill Motif Fill Shape Fill 

Radial Fill Spiral Fill QuiltStipple Fill 

Contour Fill Crosshatch Fill Curved Crosshatch Fill 

MultiWave Fill Echo Fill Satin Area (Satinområde) 

Satin Column (Satinsøjle) Feathered Satin 

Richelieu-rækker Tapered Motifs 
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Områdetyper
Områder med Pattern 
Fill (Mønsterudfyld-
ning)  indeholder 
små sting i et gentaget 
mønster, som kan 
vælges fra systemets 
udfyldningsmønstre.

I områder med 
Contour Fill (Kontur-
udfyldning)  
anvendes kontursting-
linjer. Du kan variere 
mellemrummet mel-
lem stinglinjerne og 
stingenes længde og 
anvende ligesting, 
dobbelte eller tre-
dobbelte sting.

I områder med Shape 
Fill (Figurudfyldning) 

 kan en ud af 75 for-
skellige figurer anven-
des. Du kan variere 
stingtætheden, anvende 
ligesting eller motiv-
linjer til udfyldningen.

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

I områder med Spiral 
Fill (Spiraludfyldning) 

 anvendes et spiral-
formet mønster af lin-
jer, der udstråler fra et 
oprindelsespunkt, som 
kan flyttes. Du kan 
bruge en konstant eller 
gradueret tæthed.

I områder med Quilt-
Stipple Fill (QuiltStipple-
udfyldning)  
anvendes et stiple-
sting i buede eller lige 
linjer. Du kan variere 
mellemrummet 
mellem stinglinjerne, 
bruge ligesting eller 
tredobbelte sting.
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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 eller zigzag-underlægningssting.
Du kan konvertere Satin Areas til en hvilken som helst type udfyldningsområde.

Satin Column (Satinsøjle)
Du kan bruge Satin Column (Satinsøjle)  til at oprette en lige eller buet 
kolonne af parallelle sting. Kolonnen kan have en hvilken som helst 
længde.
Den anbefalede maksimumlængde for satinsting er cirka 8-10 mm. 

Områder med Motif Fill 
(Motivudfyldning)  
indeholder gentagne 
små sting, som placeres 
ved hjælp af et af Univer-
sal- eller maskinmotiv-
mønstrene. Motiverne 
kan placeres i en hvilken 
som helst vinkel og have 
forskellige størrelser, og 
du kan skifte mellem 
dem på linjerne.

I områder med Crosshatch 
Fill (Dobbeltskraveret 
udfyldning)  anvendes 
mønstre med romber, fir-
kanter og parallelle dob-
beltskraverede mønstre, 
eller du kan indstille 
vinklerne. Du kan indstille 
mellemrummet, stilen, 
linjevinklen, stingtypen 
og stinglængden.

I områder med Multi-
Wave Fill (MultiWave-
udfyldning)  anven-
des et bølget mønster, 
som defineres med en 
eller flere linjer, der 
tegnes på udfyldnings-
området. Tætheden 
kan varieres, eller du 
kan bruge et broderi-
motiv til stinglinjerne.

I områder med Echo 
Fill (Ekko-udfyldning) 

 anvendes ekko-
linjer inden for eller 
rundt om en figur. Du 
kan bruge afrundede, 
firkantede eller diago-
nale hjørner og ind-
stille mellemrummet 
mellem ekkolinjerne.

I områder med Curved 
Crosshatch Fill (Buet 
dobbeltskraveret 
udfyldning)  anven-
des et trådnet af buede 
linjer. Du kan variere 
kurven og mellem-
rummet mellem 
linjerne og anvende 
ligesting, dobbelte eller 
tredobbelte sting eller 
motivlinjer.
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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.

Richelieu Bars
Du kan bruge Richelieu Bars (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 cutwork-motiver.

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.

Ligesting, dobbelte sting og tredobbelte sting
Du kan indstille Running Stitch (Ligesting)  fra 0.3-12mm. Du kan 
indstille Double (Dobbelte sting) , Double Zigzag (Dobbelte zigzagsting)  og Triple 
(Tredobbelte sting)  til en længde mellem 1 mm og 12 mm.

Running kan også indstilles til cutwork-nåle.
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
Motif lines  er linjer af det valgte Universal eller machine motif mønster.

Fjermønster på 
begge sider 

Fjermønster på 
side A

Fjermønster på side B

Ligesting Dobbelt Tredobbelt
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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.

Single Stitch
Single Stitch (Enkeltsting) broderes i den længde, de er 
oprettet med. Alternativt kan du vælge Break Up into 
Smaller Stitches (Opdel i mindre sting) for at opdele 
enkeltstingene i ligesting med en hvilken som helst længde 
fra 1 mm til 12 mm.
Enkeltsting kan ikke konverteres til nogen anden linjetype.

Redigering af linjer og områder
Det er muligt at ændre formen af en linje eller et område 
i vinduet Object ved at flytte de punkter, som definerer 
linjens eller områdets kontur.
Flyt markøren, indtil det ønskede område er markeret, og 
klik på det for at vælge det på arbejdsområdet. Når den 
ønskede linje eller det ønskede område er markeret, kan 
du flytte linjens eller områdets punkter. Punkterne vises 
som små cirkler eller firkanter.
Firkantede punkter anvendes til lige sektioner og hjørner. Runde 
punkter anvendes til kurver.
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 objekternes form. Start- og slutpunkterne for udfyldnings- og satinområder kan 
ændres, almindeligvis for at reducere behovet for trimning. Satinområder har vinkellinjer, 
der bruges til at styre satinvinklen.

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

Satinområder har flytbare start- og slutmærker 
samt justerbare stingvinkellinjer.

Start-
mærke

Oprindelses-

Slut-
mærke

sted mærke 

Start-
mærke

Slutmærke

Stingvinkel-
Linjer
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Flyt Punkter
De punkter, der angiver det aktuelt markerede stingobjekt (satinsøjle, udfyldningsområde, 
ligesting osv.), vises som små firkanter og cirkler.
Objekttypen vises i området Edit Properties (Rediger egenskaber) på fanen Object. 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 , eller for Pattern Fill en orange cirkel 
med 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. Det første punkt er fælles med det forrige objekt, og det sidste punkt er 
fælles med det efterfølgende objekt. Det betyder, at hvis punkterne flyttes, ændres 
formen af disse objekter også.
Når der vælges et andet punkt som start- eller slutpunkt for et udfyldnings- eller 
satinområde, er det muligt at tilføje et hoppesting (klip) for at forhindre, at det forrige eller 
efterfølgende objekt ændrer form.
Hvis du flytter de punkter, der definerer et satinområde, kan det påvirke stingvinkellinjerne. Hvis 
stingvinkellinjerne flyttes, påvirker det dog ikke formen af satinområdet.

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 punkter, der ligger ved siden af 
hinanden er hjørner, 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 
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.
Hvis en linje ikke har nok punkter til at gøre den ønskede del af linjen buet, kan du ved hjælp af funktionen 

Insert Points (Indsæt punkter)  tilføje et ekstra punkt.

Punktet er en kurve Punktet ændres til et hjørne ved at trykke 
på Ctrl-tasten og klikke med musen
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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. Hvis et område ikke har noget punkt på det 

ønskede sted, kan du ved hjælp af funktionen Insert Points (Indsæt punkter)  tilføje et ekstra punkt.

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 Radial fill 
(radialudfyldning), Spiral Fill (spiraludfyldning) og Shape Fill (figurudfyldning) eller 
startpunktet i Pattern Fill (mønsterudfyldning). For Mønsterudfyldning har 
oprindelsesmarkøren også har et justeringshåndtag til at indstille vinklen af mønsteret .
Dette betyder, at du kan styre, hvordan mønstret gentages 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.

Brug Align Origin Handles  til at justere oprindelsesstedet for flere udfyldningsområder.

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 lyserødt håndtag, som kan bruges til at justere 
linjerne individuelt.
Klik og træk i det relevante lyserøde 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.
Et satinområde skal indeholde mindst én vinkellinje. Det er derfor ikke muligt at slette den sidste 
vinkellinje.

Insert Points
Du kan bruge funktionen Insert Points (Indsæt punkter)  til at tilføje et nyt punkt til den 
aktuelt markerede linje.
Punkter kan indsættes i alle linje- og områdetyper. De kan også indsættes i linjer af typen MultiWave.
Klik på ikonet Insert Points (Indsæt punkter) , og klik derefter på det sted på det 
markerede objekt, hvor du vil indsætte punktet.
Der indsættes et punktpar, når funktionen Insert Points anvendes på en kolonne.
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Delete Points
Du kan bruge funktionen Delete Points (Slet punkter)  til at slette punkter på den 
aktuelt markerede linje. 
Punkter kan slettes i alle linje- og områdetyper. Punkter kan også slettes fra linjer af typen MultiWave.
Klik på ikonet Delete Points (Slet punkter) , og klik derefter på de punkter, der skal 
slettes på det markerede objekt. Det er muligt at fjerne stingvinkellinjer fra satinområder 
ved at klikke på et af de sekskantede punkter for enden af linjen. 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.

MultiWave Lines
Du kan bruge Freehand Tablet MultiWave Line (MultiWave-linje med 
frihåndstegneplade)  til at tegne en linje, der former de bølgede mønstre i en 
MultiWave Fill (Udfyldning med flere bølger).

Brug en lang linje til placering af stinglinjer i et broderi, eller brug en kort linje til at give stingene struktur. 
Linjerne behøver ikke at være inden for udfyldningsområdet, men de må ikke krydse hinanden. Tætheden 
kan varieres, eller du ændre virkningen ved at bruge et broderimotiv.
Du kan bruge Freehand Point MultiWave Line (MultiWave-linje med frihåndspunkter)  
til at tegne en linje, der former de bølgede mønstre i en MultiWave Fill (Udfyldning med 
flere bølger).

Delete MultiWave Line
Du kan bruge funktionen Delete MultiWave Line (Slet MultiWave-linje)  til at slette en 
eller flere MultiWave-linjer fra det aktuelt markerede område med MultiWave Fill. Klik på 
firkanten (nodepunkt) i den ene ende af den linje, som skal slettes. Højreklik, når du er 
færdig med at slette MultiWave-linjerne.

Modify Object
Remove Underlying Stitches
Brug Remove Underlying Stitches (Fjern underlægningssting) , hvis du vil fjerne alle 
synlige sting i et område i det markerede objekt med undtagelse af sting i selve objektet 

Områder med MultiWave Fill – to MultiWave-linjer er 
brugt til at formgive udfyldningens retning i vingerne

MultiWave Fill – en kort MultiWave-linje 
er brugt til at tilføje struktur i et broderi



54          PREMIER+™ 2 Modify   Redigering af Objekter 

og de sting, der er syet efter det. Brug Remove Underlying Stitches, hvis du vil fjerne de 
kraftige sting under en udfyldning, før du konverterer den til en udfyldning med 
letfordelte sting som f.eks. MultiWave Fill. 

Align Origin Handles
Brug Align Origin Handles (Juster oprindelseshåndtag) , hvis du vil justere mønstrene 
eller fokuspunkterne i flere udfyldningsområder. Denne funktion placerer 
udfyldningsområdernes orange oprindelseshåndtag  på samme sted som håndtaget 
på det sidste objekt i stingrækkefølgen.
Funktionen Align Origin Handles er nyttig ved justering af udfyldningsmønstre til Pattern Fill eller 
fokuspunkter til figur-, radial- og spiraludfyldning.

Justering af stingene i humlebiens vinger
1 Klik på File (Filer), New (Ny)  for at åbne et nyt vindue.
2 Gå til værktøjslinjen Quick Access (Hurtig adgang), og klik på Insert (Indsæt) .
3 Gå til mappen Documents\Premier+2\Samples\Ændring\Stitch, og indlæs broderiet ”Bumblebee 2”.
4 Klik på fanen Object (Objekt). Markøren skifter til markøren for markering af objekt.
5 Flyt markøren, indtil den øverste vinge er markeret, og klik på den for at vælge den.
6 Klik på Remove Underlying Stitches (Fjern underlægningssting)  i 

området Modify Object (Rediger objekt).
7 Klik derefter på den nederste vinge for at markere den, og klik på 

Remove Underlying Stitches. Slutstingnummeret på kontrolbåndet er 
nu lavere.
Funktionen Remove Underlying Stitches fjerner eventuelle 
underlægningssting eller andre sting under et udfyldningsområde. Det gør, 
at du kan se de stinglinjer i spiraludfyldningen, som du skal til at oprette, 
tydeligt.

8 Marker den øverste vinge, og brug Ctrl + klik til at vælge den nederste 
vinge.

9 På rullelisten for Convert (Konverter) skal du vælge ”Pattern Fill to Spiral Fill” (Mønsterudfyldning til 
spiraludfyldning). Dialogboksen Spiral Fill Properties (Egenskaber for spiraludfyldning) vises.

10 Klik på fanen Options (Indstillinger), og indstil Density (Tæthed) til 15. Klik på OK. Der er nu anvendt 
spiraludfyldning på humlebiens vinger.

11 Klik på Align Origin Handles (Juster oprindelseshåndtag) for at justere oprindelseshåndtagene for de 
markerede områder.

12 Flyt det orange oprindelseshåndtag  over den nederste vinge. Spiralmønsteret for begge områder 
følger oprindelsespunktet.

Show Only Object
Med funktionen Show Only Object (Vis kun objekt)  kan du flytte håndtagene på 
skyderen, så kun det valgte objekt ses.
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10Sådan kommer du i gang med 
Premier+™ 2 Cross Stitcher
Velkommen til Premier+™ 2 Cross Stitcher. Med Premier+™ 2 Cross Stitcher kan du lave 
flotte korsstingsmotiver, som du kan brodere på symaskinen. Der findes følgende 
korsstingstyper: hele og kvarte korssting, korssting i halv højde og halv bredde og 
minikorssting.
Du kan indsætte konturer med almindelige bagsting og frihåndsbagsting og bruge 
franske knuder for at få den helt perfekte finish. Du kan lave traditionelle 
korsstingsmotiver på skærmen eller bruge guiden Cross Stitch Design Wizard til 
automatisk at oprette broderimotiver ud fra clipart, tegninger og fotos.
Du kan udfylde hele områder med korssting i en vilkårlig farve. Du kan også vælge at bruge 
et færdiglavet korsstings- eller sortsyningsmønster. Du kan desuden lave dine egne 
udfyldningsmønstre. Du kan kopiere dit motiv automatisk op til otte gange ved hjælp af den 
smarte funktion Multiply (Multiplicer). Du kan tegne figurer med forskellige konturer og 
udfyldningsmønstre. Placer tekst med TrueType® eller specialdesignede faste skrifttyper.

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

Sådan startes Premier+™ 2 Cross Stitcher
 I Premier+™ 2 Embroidery skal du klikke på ikonet Premier+™ 2 Cross Stitcher  på 

værktøjslinjen QuickLink. Premier+™ 2 Cross Stitcher startes.

Dele af Softwarevinduet
Titellinjen øverst i vinduet er fremhævet, hvis Premier+™ 2 Cross Stitcher er aktivt. 
Værktøjslinjen Hurtig adgang indeholder ikoner for følgende hyppigt anvendte 
funktioner: Insert (Indsæt), Save (Gem), Save As (Gem Som), Export (Eksporter), Print 
(Udskriv), Undo (Fortryd), Redo (Annuller Fortryd), Life View (Virkelighedstro Visning) and 
Design Player (Motivafspiller). Hvis mere end én forekomst af Premier+™ 2 Cross Stitcher er 
åben, viser hvert åbent vindue navnet på korsstings designfilen.
Båndet indeholder 8 faner: File, Home, Create, Multiply, Letter, Pattern, View og Help.

Klip, kopiér, indsæt eller slet valgte sting

Brug et markeringsværktøj til at vælge sømme Få vist, hvordan broderiet vil se ud, 

Rotér de markerede sting
Få vist og skjul crosses, backstitch & knots

Fjern farver, der ikke anvendes i designet

Fanen Home (hjem)

når det er blevet syet
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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, U for 
at fjerne ubrugte farver i designet. Du kan få adgang til visse funktioner ved at trykke på Ctrl-tasten og en 
anden tast samtidig. Disse genveje vises i værktøjstippet for den pågældende funktion.
Brug Home fanen til at vælge, kopiere, flytte og rotere dele af et design; få vist og skjul 
crosses, backstitch og knots, at få vist designs med Life View og Design Player. 
Brug fanen Create til at tegne og slette crosses, backstitch og French knots, udfyld et 
område med korssting eller et mønster og tegn figurer.
Med Multiply fanen (Multiplicer) kan du gentage stingplaceringen eller redigere 
handlinger automatisk ved at spejle på tværs eller nedad eller rotere. 
Brug fanen Letter til at tilføje bogstaver ved hjælp af faste eller TrueType-skrifttyper. Opret 
nye skrifttyper fra de fleste TrueType® eller OpenType® fonte på computeren.
Brug Pattern fanen til at vælge fyldmønstre til brug med former og bogstaver, og til at 
skabe nye mønstre fra et lille stingdesign.
Du kan bruge fanen View (Vis) til at justere gitteret, måle motivet, vise og skjule 
baggrundsbilledet og ændre visningstilstanden.

Motivområdet er den del af arbejdsområdet, hvor du kan indsætte og redigere sting. Brug 
View Mode for at skifte mellem 3D , 2D  and Block  stitch visninger. Når gitteret er 
slået til, er motivområdet udfyldt med gitterlinjer med ens afstand. Hver gitterfirkant 
svarer til et korssting i designet. Hvis filen indeholder et baggrundsbillede, vises dette kun 
i motivområdet.
Til højre for arbejdsområdet finder du Design Panel (Motivpanel). Design Information 
(Motivoplysninger) viser målene (Height (Højde)  og Width (Bredde) ), Stitch Count 
(Antal sting)  og antallet af farver  i det aktive broderi.

TitellinjeVærktøjslinjen Faner på båndet

Statuslinje Motivområde Motivpanel

Linjen Ribbon
Hurtig adgang
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Du kan tilføje trådfarver efter behov eller automatisk. Use the Move and Merge color 
ikoner til at ændre trådrækkefølgen.  Boksen Notes (Noter) bruges til at indtaste 
oplysninger om motivet.

Premier+™ 2 Cross Stitcher Termer og konventioner
Markører på skærmen
Markøren vises for det meste i form af en pil  på skærmen.
Hvis markøren placeres over en tekstboks, f.eks. Letter feltet på Letter fanen, ændres den 
til en I-streg , og du kan indtaste tekst. Hvis Zoom To Rectangle  er valgt kommer 
zoom in ikonet frem. Hvis funktionen Pan (Panorer) anvendes til at flytte rundt på 
skærmen, når der er zoomet ind, vises panoreringsmarkøren . Markørerne for Box 
Select , Freehand Select , eller Freehand Point Select  vises, når de tilsvarende 
funktioner er valgt.  Når markøren er over en markering, vises markøren (med 4 pile) , og 
viser, at markeringen kan flyttes.
Når tegnefunktionerne på Create fanen er valgt, vises markøren på følgende måde:

Tegnemarkørerne er røde, når Slet er indstillet.
Hvis Pick Color (Vælg farve) bruges til at vælge en farve i Designområdet eller bruges til at 
vælge yderligere farver på siden Thread Colors (Trådfarver) i Cross Stitch Design Wizard, 
vises markøren Pick Color (Vælg farve) . Hvis funktionen Get Length (Mål længde)  
vælges, vises målemarkøren .

Filformater

Filer med korsstingsmotiver
Premier+™ 2 Cross Stitcher indlæser og gemmer korsstingsmotiver i filer af typen .krz.

Billedfiler
Der kan indlæses følgende billedfilformater i Premier+™ 2 Cross Stitcher: Windows eller 
OS2 Bitmap (.bmp), JPEG-JFIF Compliant (.jpg, .jif, .jpeg), Portable Network Graphics (.png), 
Tagged Image File Format ukomprimeret (.tiff, .tif ), Windows Meta File (.wmf), Windows 
Enhanced Meta File (.emf) og Windows Icon (.ico).

Broderifiler
Premier+™ 2 Cross Stitcher kan eksportere broderifiler i ét af følgende formater: 
Brother/Babylock/Bernina PEC (.pec), Brother/Babylock/Bernina PES (.pes version 2 - 10), 
Compucon/Singer PSW (.xxx), Husqvarna Viking / Pfaff (.vp4, .vp3 og .vip), Husqvarna 
(.hus ,.shv), Janome (.jef og .sew), Melco (.exp), Pfaff (.pcs), Tajima (.dst) og Toyota (.10*).
Bemærk: Det foretrukne filformat til eksport af broderier er .vp4, da dette format bevarer 
trådfarveoplysninger og noter.

Helt korssting Kvart korssting Halvt korssting 
frem

Halvt korssting 
tilbage

Minikorssting Korssting halv 
bredde

Korssting 
halv højde

Almindelige 
bagsting

Frihånds-
bagsting

Fransk knude Flood Fill
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Tips til at planlægge korsstingsmotiver 
Design Size
Motivområdet bestemmes af bredden x korsstingsstørrelsen og højden x korsstingsstørrelsen. 
Det vises på siden Design Size af Cross Stitch Design Wizard og i Design Properties.
Bredden og højden i design oplysninger i panelet Design angiver størrelsen af det faktiske 
broderi, der vil blive oprettet fra det aktuelle korsstingsdesign.
Hvis der er franske knuder langs kanterne på et motiv, kan broderiets Bredde og Højde være større end 
Design størrelsen.

Flood Fill
Når du udfylder et helt område (med funktionen Flood Fill), vedrører udfyldningen ikke 
baggrundsbilledet. Et tomt område kan udfyldes med flood fill, indtil det møder 
eksisterende korssting og/eller backstitch.  Et tilstødende område med korssting i samme 
farve kan udfyldes op til det punkt, hvor det grænser op til et tomt område, bagsting eller 
korssting i en anden farve.
Nogle gange kan det være en hjælp at skjule baggrundsbilledet, så du tydeligt kan se det 
område, du vil udfylde. Det gælder f.eks., hvis baggrundsbilledet indeholder linjer, som 
ligner bagsting.

Lag af sting og hoppesting i broderiet
Når du opretter et broderi fra et cross stitch design, genererer Premier+™ 2 Cross Stitcher 
korssting i samme rækkefølge som på farvepaletten.  Farverækkefølgen gentages derefter 
for bagstingene og de franske knuder.
Hvis der er bagsting og franske knuder med samme farve, sys først bagstingene og 
derefter de franske knuder som én farveblok. Hvis du ønsker, at de franske knuder skal sys 
efter en anden farve bagsting, skal du gå til Color Select området og ændre rækkefølgen 
af trådfarverne i paletten. 

Korssting og hoppesting
Der placeres automatisk hoppesting mellem hvert farveområde og mellem korssting af 
samme farve, som ikke er forbundet. Du kan minimere antallet af hoppesting og dermed 
de trådklip, der er nødvendige efter endt brodering, ved at forbinde korssting i en bestemt 
farve med mindst ét andet korssting i samme farve.
Du kan give dine korsstingsbroderier en flot finish ved at klippe hoppestingene før hvert farveskift.

Almindelige bagsting og frihåndsbagsting
Standard Backstitch (Almindelige bagsting)  tegnes i korte 
sektioner, som fastgøres til gitterfelternes sider og diagonaler. 
Det betyder, at slutpunkterne for almindelige bagsting indsættes 
i gitterfelternes hjørner.
Freehand Backstitch (Frihåndsbagsting)  tegnes som et separat 
lag i forhold til de almindelige bagsting. Frihåndsbagsting 
indsættes ved hjælp af slutpunkter, som fastgøres til halve 
gitterfelter hvor som helst på motivet. Det betyder, at en enkelt 
sektion med frihåndsbagsting kan have en vilkårlig længde, som 
passer inden for motivet.
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Selvom skærmen viser almindelige bagsting og frihåndsbagsting som separate lag, sys de 
samtidigt, hvis de har samme farve. Der indsættes hoppesting mellem sektioner med 
bagsting, hvis de ikke er forbundet til et slutpunkt. Frihåndsbagsting kan ikke forbindes 
med andre bagsting uden et hoppesting, hvis det bare krydser et andet sting, uden at 
slutpunkterne er forbundne. Du kan minimere antallet af hoppesting ved at placere 
frihåndsbagstingene således, at deres slutpunkter er forbundet med sektioner med 
almindelige bagsting eller andre sektioner med frihåndsbagsting.
Det er muligt at placere frihåndsbagsting direkte oven på almindelige bagsting og sy begge dele. Dette 
kan bruges til at skabe særlige effekter, f.eks. gøre en linje tykkere uden at ændre antallet af tråde i Color 

Properties .

Franske knuder og hoppesting
Franske knuder sys enkeltvis. De er ikke forbundet til andre sting. Derfor er der hoppesting 
til og fra alle franske knuder. Du kan bruge franske knuder til at dekorere dine motiver.

Antal sting
Det antal sting, der vises i Design panelet og på udskrifter, er omtrentlig værdier og passer 
ikke nødvendigvis med det antal sting, der vises, når broderiet kopieres eller indlæses i 
andre Premier+™ 2 Embroidery System moduler.

Udskrive et arbejdsark
Vælg print fra File menuen eller Print ikonet   for at printe et arbejdsark til det broderi, 
du har skabt fra designet. 

Information til dig, der syr korssting i hånden
Mange af de effekter, der opnås, når man syr korssting i hånden, kan også opnås med 
Premier+™ 2 Cross Stitcher. Der kan opnås mange forskellige effekter ved at ændre 
korsstingenes størrelse, ændre antallet af tråde og vælge forskellige stingtyper.

Korsstingsstørrelse
Ved at ændre Cross Size (Korsstingsstørrelse) i Design properties kan du opnå en række 
forskellige broderiresultater. Hvis du f.eks. bruger små korssting, såsom 1,4 mm, vil 
stingene ligne petit point. Korssting i større størrelser, såsom 1,8 mm eller 2 mm, ligner 
mere almindelige gros point eller korssting. Du kan oprette korsstingsmotiver i samme 
størrelse som på rigtige stoffer ved at indstille Cross Size (Korsstingsstørrelse) som vist 
nedenfor:

Antal tråde
Det har også en effekt, hvis man ændrer antallet af tråde (i Design- og 
farveegenskaber ). Hvis du f.eks. bruger en enkelt tråd, fremstår de enkelte korssting 
tydeligere. Dobbelt eller tredobbelt tråd giver et broderi, som mere ligner en ”gobelin” 
eller et stramajbroderi. Antallet af tråde kan også ændres afhængigt af korsstingenes 

Antal i 
Aidastof

Korsstings-
størrelse Antal i Aidastof Korsstings-

størrelse
Antal i 
Aidastof

Korsstings-
størrelse

11 2,3 mm 16 (også 32 på 
hørstof )

1,6 mm 22 1,2 mm

14 1.8mm 18 1,4 mm
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størrelse – en lille stingstørrelse som f.eks. 1,4 mm kommer oftest til at se pænest ud, hvis 
du bruger en enkelt tråd. Korsstingsstørrelser på 1,6 mm, 1,8 mm eller 2,0 mm bliver ofte 
pænest, hvis du bruger en dobbelt tråd. Til motiver med større korsstingstørrelser kan det 
være en fordel at bruge tredobbelt tråd, især til bagsting.

Stingtyper
Der anvendes en række forskellige sting i Premier+™ 2 Cross Stitcher. Stingtypen Full Cross 
(Helt korssting) ligner et helt korssting, som det sys i hånden, og kan indsættes som kvarte 
eller halve korssting.

Små sting findes i halv bredde, halv højde og som minikorssting.

Brug Standard Backstitch (Alm. bagsting)  og Freehand Backstitch (Frihåndsbagsting)  
til at lave konturer. Du kan også indsætte stingtypen French Knot (Fransk knude)  på ni 
forskellige gitterpositioner for at skabe en dekorativ effekt.

Farvekombinationer
Der er foretaget visse tilpasninger af de teknikker, som bruges til at sy korssting i hånden, 
for at skabe broderifiler, som er lettere at sy på maskine. Når det er muligt, kan du f.eks. 
kombinere farver for at reducere det nødvendige antal trådskift. Forsøg altid at forbinde 
korssting i én farve med mindst et andet korssting i samme farve. På denne måde undgår 
du hoppesting, som skal klippes efter endt brodering.

Multiply
Med funktionen Multiply (Multiplicer) kan du gentage stingplaceringen eller redigere 
handlinger automatisk ved at spejle på tværs eller nedad eller rotere. Symmetriske 
motiver kan oprettes nemt og hurtigt. Alle ændringer i motivet, såsom tilføjelse eller 
fjernelse af sting, indsætning af markeringer og indsætning af motiver, multipliceres.
Markeringsfunktionerne må ikke bruges til at lave nye markeringer med, når funktionen Multiply 
(Multiplicer) er aktiveret. Inden du aktiverer multipliceringsfunktionen, kan du dog godt bruge dem til at 
vælge og kopiere en markering, som derefter kan indsættes og multipliceres.
Du kan bruge funktionerne Reflect (spejl) og Rotate (Roter) til at gentage handlingerne. 
Eksempelvisningerne viser, hvordan handlinger vil blive gentaget i henhold til den 

Helt korssting Kvart korssting Halvt korssting frem Halvt korssting tilbage 

Minikorssting Korssting halv højde Korssting halv bredde 
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aktuelle markering. Klik Use Multiply  for at tænde og slukke for Multiply. De blå 
multipliceringslinjer for spejling vises i arbejdsområdet når Multiply er tændt.

Design Stilarter
Brug Premier+™ 2 Cross Stitcher til at lave traditionelle korsstingsbroderier og andre typer 
broderier.

Østeuropæiske korsstingsbroderier
Korsstingsmotiver i én eller to farver, ofte rød og sort eller orange og sort, er meget 
populære til almuebroderier i Rusland, Rumænien og mange andre østeuropæiske lande. 
Dem kan du lave med Premier+™ 2 Cross Stitcher.

Assisi-broderi
Denne traditionelle, håndsyede korsstingstype, som er opkaldt efter den italienske by 
Assisi, kan laves med Premier+™ 2 Cross Stitcher. Motivet har sorte konturer, som er syet 
med dobbelt eller tredobbelt tråd. 

Brug Reflect Across til at spejlvende vandret. Brug Reflect Down til at spejlvende lodret.

Kombiner Reflect Across og Down for at oprette fire 
kopier omkring multipliceringsmidtpunktet.

Brug Rotate til at oprette fire roterede kopier 
omkring multipliceringsmidtpunktet.

Brug Reflect 8-Way (8-vejs spejling) til at lave 
otte kopier. De ekstra blå linjer viser de otte 
segmenter.
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Denne type kontursting kaldes også for 
holbeinsyning. Motivets baggrund sys i korssting 
med en enkelt tråd i en stærk farve, traditionelt 
porcelænsblå, men rød kan også bruges. Der skal 
bruges hele korssting uden partielle korssting eller 
sting i mindre størrelser. På denne måde opnår du en 
”vrangeffekt” eller ”reliefeffekt”. 1,8 mm er en 
passende stingstørrelse til denne type broderi. 
Denne type korsstingsbroderi sys normalt på meget 
løstvævet lærreds- eller bomuldsstof, men det kan se 
lige så flot ud på andre stoftyper. Enkle motiver 
egner sig bedst til denne type korsstingsbroderi.

Sortsyning og rødsyning
Denne type broderi anvender udelukkende bagsting og 
normalt kun sort eller rød tråd. Traditionelle mønstrede figurer 
med bagsting bruges til at udfylde områder af motivet i stedet 
for at bruge traditionelle korssting. Der findes en række 
forskellige udfyldningsmønstre, som du kan bruge til denne 
type broderi. Du kan skifte mellem udfyldning med sortsyning 
og rødsyning ved blot at ændre udfyldningsmønstrets farve.
Motiver, som er syet udelukkende med bagsting, kaldes ofte 
sortsyning. Til disse broderier bruges ofte kun én farve 
(blackwork eller redwork; blackwork var populært i England 
under Elisabeth I, mens redwork er kendt fra gamle 
nordamerikanske quiltede tæpper). Premier+™ 2 Cross Stitcher 
indeholder mange flotte udfyldningsmønstre til blackwork. 

Gobelin
Gobelinsting er parallelle vandrette eller skrå sting af samme 
længde, og de bruges til at udfylde et område med et enkelt 
stingmønster. I Premier+™ 2 Cross Stitcher kan du bruge halve 
korssting frem eller halve korssting tilbage med 45 graders 
hældning til at lave gobelinsting, eller du kan bruge 
frihåndsbagsting til at sy lodrette eller næsten lodrette gobelinsting.

Rissting
Et Rice stitch (Rissting) er et almindeligt korssting med små sting tværs over 
hvert korsstings arme. På denne måde ser det ud som om, at korsene 
overlapper hinanden. Du kan opnå denne effekt ved at bruge en stor 
stingstørrelse til selve motivet og sy små sting tværs over korsstingenes 
arme med frihåndsbagsting, gerne i en anden farve end selve korsstinget.

Blonder
Du kan bruge sortsyning til at skabe en simuleret blondeeffekt, som minder om gammeldags 
stilarter som f.eks. Tenerife, Hardanger eller Filet-Guipure. Du kan oprette konturer ved hjælp af 
frihåndsbagsting og derefter udfylde dem med mønstre i sortsyning. Sy motiverne på et 
letvævet netstof (ligesom det, der bruges til brudeslør) med et kraftigt, vandopløseligt 
stabiliseringsmateriale. Vask derefter stoffet for at fjerne stabiliseringsmaterialet.
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11Sådan bruger du Cross Stitch 
Design Wizard
Du kan bruge guiden Cross Stitch Design Wizard til automatisk at konvertere billeder til 
korssting Du kan også bruge guiden Cross Stitch Design Wizard til at indlæse et billede 
udelukkende som baggrund, til at indlæse et eksisterende korsstingsmotiv eller til at 
begynde på et nyt motiv uden billede.
Guiden Cross Stitch Design Wizard startes via New (Ny), og også når Premier+™ 2 Cross 
Stitcher startes.

Idéer og tips til QuickCross-motiver
Brug forskellige trådsortimenter
Vælg forskellige trådsortimenter og antal farver for at se effekten af forskellige valg. 
Eksempelvis giver neonfarvede trådsortimenter “pop art”-effekter.

Forbedring af punkter i øjne
Når du konverterer et portræt, skal du bruge Pick Color (Vælg farve) på siden Thread 
Colors (Trådfarver) til at markere punkterne i øjnene. Dette vil gøre øjnene tydeligere og 
forbedre det konverterede billede.

Fjernelse af isolerede korssting
Når motivet er oprettet, skal du kontrollere, om der er isolerede korssting. Hvis et isoleret 
korssting ikke er vigtigt for detaljen, skal du erstatte det med den omgivende farve eller 
en forbundet farve. Dette reducerer antallet af hoppesting i det færdige broderi.

Reducering af antal farveskift
Reducer antallet af farver i motivet For at gøre dette skal du vælge en farve, som du gerne 
vil beholde, og derefter udfylde alt eller male hele korssting over lignende farver, indtil 
kun den valgte farve er tilbage. Alternativt kan du bruge Merge Colors (flette farver)  i 
Color Select area (farveområdet) i Design panelet for at ændre alle krydser af én farve til en 
anden farve. Det anbefales at gøre dette én farve ad gangen, så du kan se effekten af at 
udskifte hver enkelt farve. Når du reducerer antallet af farver på denne måde, får du en 
anden effekt, end hvis du sletter farverne i  Cross Stitch Design Wizard.

Farvernes rækkefølge
Ændr farverækkefølgen i Color Select area (farveområdet) på Design fanen således at 
designet sys fra midten og ud. Dette betyder, at der trækkes mindre i stoffet.

Tilføjelse af borter
Tilføj en enkel bort med bagsting langs motivets kanter. Brug en kontrastfarve til at 
fremhæve borten.
Du kan tilføje en mere detaljeret bort ved at øge motivstørrelsen med nogle få felter og 
derefter udfylde alt med korssting eller et mønster i de tomme felter rundt om kanten. Du 
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skal konvertere billedet til en størrelse, som giver plads til motivet og en bort i den 
ønskede ramme.
Vær opmærksom på, at baggrundsbilledet fjernes, når du ændrer motivets størrelse. Gem først motivet, så 
du har en kopi af det med baggrundsbilledet, og brug derefter et nyt navn til motivet med bort.

Sådan bruger duCross Stitch Design Wizard
Opret et korsstingsbroderi ud fra et foto

1 Klik på New (Ny) . Startsiden i guiden Cross Stitch Design Wizard vises.

Opret et QuickCross-motiv Indlæs et billede til et nyt korsstingsmotiv

Opret et nyt motiv ved at konvertere 
farveområder i et billede til korssting. Vælg 
det maksimale antal farver og det ønskede 
trådsortiment, som du vil bruge til 
korsstingsfarverne.

Opret et nyt design ved at indlæse et billede, beskære 
og angive størrelse som ønsket. Indstil 
korsstingsstørrelsen og motivområdet. Billedet 
indlæses i Premier+™ 2 Cross Stitcher.

Indlæs et eksisterende korsstingsmotiv Start et nyt korsstingsmotiv uden billede

Åbn et eksisterende korsstingsmotiv for at 
få en forhåndsvisning i guiden. Luk derefter 
guiden, og indlæs motivet i Premier+™ 2 
Cross Stitcher. Motivområdet og paletten 
indstilles i henhold til det indlæste motiv.

Vælg den ønskede korsstingsstørrelse og det ønskede 
motivområde. Luk derefter guiden Cross Stitch 
Design Wizard, og start med et tomt arbejdsområde. 
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2 Lad Create QuickCross Design 
(Opret QuickCross-motiv) være 
markeret, og klik på Next 
(Næste). Siden Choose Picture 
(Vælg billede) i guiden Cross 
Stitch Design Wizard vises.

3 Klik på Load Picture (Indlæs 
billede) . Dialogboksen 
Picture Viewer (Billedfremviser) 
vises.

4 Find mappen 
Documents\Premier+2 \Samples 
\Cross\Pics. Klik på den fil, der 
hedder “Linnet.jpg“, og derefter 
på OK. Der vises et eksempel på 
billedet i guiden.

5 Klik på Next. Siden Rotate and 
Crop Picture (Rotér og beskær 
billede) vises.

6 Når du begynder, er hele billedet 
markeret. I området med 
billedet skal du flytte markøren 
til håndtaget øverst til højre på 
billedet. Klik på håndtaget, og 
træk i det for at gøre 
beskæringsboksen mindre. Flyt 
højre side af beskæringsboksen, 
indtil den går midt igennem det 
højre øre, og slip derefter 
museknappen, eller løft pennen.

7 Klik på og træk i håndtaget i 
venstre side, indtil linjen går 
midt igennem det venstre øre.

8 Klik på og træk i håndtaget i 
bunden, og flyt det opad, indtil 
boksen rører knappen lige 
under pigens hage.

9 Klik på og træk i håndtaget midt på boksens overkant, og flyt det nedad, indtil beskæringsboksen er 
kvadratisk.

10 Klik på Next (Næste). Siden 
Design Size (Motivstørrelse) vises.

11 Indstil Cross Size 
(Korsstingsstørrelse) til 1,4 mm.
Mindre korsstingsstørrelser som 
denne, der svarer til Aida 18, giver 
tydeligere detaljer, når du laver 
korsstingsbroderier ud fra 
fotografier.
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12 Klik på Select Hoop (Vælg ramme). Dialogboksen Hoop Selection (Rammevalg) vises. Kontrollér, at 
the Hoop Group (Rammegruppe) er indstillet til Universal, og indstil derefter Hoop Size 
(Rammestørrelse) til 100 mm x 100 mm – Universal Square Hoop 1. Klik på OK. Det nye motivområde 
beregnes og vises som forhåndsvisning.

13 Klik på Next (Næste). Siden Choose Thread Colors (Vælg Trådfarver) vises, og kun den beskårne del af 
billedet ses.
Det originale billede påvirkes ikke af Cross Stitch Design Wizard.

14 Vælg Robison-Anton Rayon 40 under Thread Range (Trådsortiment).
15 Indstil Number Of Colors (Antal farver) til 20 og klik Apply. Trådvalget udregnes automatisk. 
16 Bemærk, at trådsortimentet fra 

Robison-Anton Rayon 40 har 
mange brune nuancer til dette 
billede. Klik på Change All To 
(Ændre alt til) rullepilen og vælg 
Sulky Rayon 40 i stedet.

17 Klik på Apply igen.
Trådsortimentet kan ændres efter 
behov.
Eksemplet i Cross Colors 
(Korsstingsfarver) og listen over 
trådfarver kan afvige fra det viste 
resultat. Det skyldes, at selv små 
forskelle i det valgte 
beskæringsområde giver andre 
resultater i korsstingsmotivet.

18 Klik på Next (Næste). Siden 
Preview (Motiveksempel) vises.
Dette viser dig broderiet som det vil være syet, giver oplysninger om dimensionerne, antallet af sting og 
antallet af farver.

19 Klik på Finish (Udfør). Korsstingsmotivet oprettes og vises derefter på skærmen. Eventuelle ens farver 
kombineres automatisk til en enkelt farve på farvearket.

20 Klik på fanen Create (Opret), så klik på den farveblok til venstre på fanen.
21 I pop-op paletten, klik på Add Color (Tilføj farve) . Dialogboksen Color Selection (Farvevalg) vises, 

så du kan vælge en ny farve.
22 Vælg Sulky Rayon 40 under Thread Range.
23 Klik på den gule farve under Quick Colors (Hurtigfarver). Markeringen på listen hopper til 1124 (Sun 

Yellow).
24 Denne farve er ret stærk, så derfor skal du klikke på den blegere gule nummer 1061, som er oven over 

på listen (1061 Pale Yellow).
25 Klik på OK. Den nye farve føjes automatisk til 

paletten og vælges automatisk.
26 Klik på ikonet Flood Fill  og markøren ændres 

til en malerspand .
27 Klik på de store baggrundsområder i højre og 

venstre side.
Du kan eventuelt også udfylde enkeltfarvede 
korssting langs baggrundens kanter, hvor den 
grænser op til pigens trøje og hår. Dette reducerer 
antallet af hoppesting i det færdige broderi.

28 Flyt skyderen i zoom-bjælken til 100% for at se 
designet i størrelse, det vil blive syet.

29 Klik på Design Properties (Egenskaber) på Home 
fanen. I Design Properties (egenskaber) skal du 
sikre dig at Thread Count Crosses er indstillet til 
Single (2 Threads/tråde). Klik på OK.
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30 Klik på Edit Notes (rediger noter)  og skrive 'Familie foto' i feltet til noter. Klik på OK.
31 Klik på Save As (Gem som)  i Quick Access toolbar (værktøjslinjen Hurtig adgang),  og 

dialogboksen Save As (Gem som) vises.
32 Gå til feltet Save In (Gem i), og find mappen Documents\Premier+2\My Designs. I feltet File Name 

(Filnavn) skal du lade navnet ”Linnet” stå, da det var billedets navn.  Klik på Save.
Dermed gemmes dit motiv som en korsstingsmotivfil (.krz fil)

33 I Quick Access toolbar (værktøjslinjen Hurtig adgang) klikker du Export (Eksportér)  og Export 
dialogboksen vises.  

34 Kontrollér, at .vp4 er valgt på rullelisten ud for File Format (filformat) 
35 Klik på OK. Dialogboksen Save As vises, og du kan nu gemme broderiet.

Gå til feltet Save In (Gem i), og find mappen Documents\Premier+2\My Designs. I boksen File Name 
(Filnavn) skal du sikre dig, at navnet er ”Linnetexported”. Klik derefter på Export (Eksportér).
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12Oprette sting og shapes

Tegne sting af den valgte type og farve i designområdet. Markøren viser, hvilken stingtype 
der er valgt, og den trådfarven viser den farve, der tegnes med.

Pop-up Palette

Brug Erase (Slet)   for at slette sting af den valgte type På den måde kan du bruge den 
pågældende knap til at slette sting, når du har valgt en af funktionerne til tegning af sting. 

Crosses
Der er fire typer af korssting:

 En fuldt korssting fylder en hel gitterfirkant. Dele af et fuldt korssting (kvarte, halve tværs/
langs) kan placeres eller fjernes og dermed give kvarte, halve- og trekvarte Korssting.

 Et Half Height Cross er et korssting i halv højde enten øverst eller nederst i et gitterfelt.
 Et Half Width Cross er et korssting i halv bredde enten til venstre eller til højre i et gitterfelt. 
 Et Mini Cross er et lille korssting i et hjørne af et gitterfelt. 

Når du tegner korssting, kan enhver type af korssting overskrive hele eller en del af enhver 
anden korsstingstype. Størrelsen af det aktuelt valgte korssting bestemmer, hvor meget af 
et gitterfelt, der vil blive erstattet eller overskrevet. 
Bagsting og franske knuder er ikke berørt af at tegne og alette korssting. 

Backstitch and French Knots (bagsting og franske knuder)
Der findes to typer backstitch (bagsting) i Premier+™ 2 Cross Stitcher: Standard  og 
Freehand (frihånd) . Standard Backstitch (Almindelige bagsting)  tegnes i korte 

Tegne fulde, halve eller kvarte korssting

Vælg en tråd farve til tegning
Slette sting af den valgte type

Tegne bagsting eller franske knuder
Tegn et korssting eller brug flood fill i et område

Vælg ingen udfyldning, korsstings-
Vælg Ingen kontur, kontur med bagsting eller korssting kontur

Vælg en figur & tegn den i arbejdsområdet

Gør figuren jævn

Tegne en figur, Tablet eller punkt

Create fane

udfyldning eller mønsteufyldning

Klik for at åbne pop-op-paletten

Tilføj en farve på pop-op paletten fra Color Selection dialogen 

Vælg en farve fra baggrundsbilledet eller designet 

Klik på en farve for at vælge den til tegnefarve

(farvevalg)
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sektioner, som fastgøres til gitterfelternes sider og diagonaler. Slutpunkterne for Standard 
Backstitch (standard bagsting) er hjørnerne for gitterfelterne.  Freehand Backstitch 
(Frihåndsbagsting)  tegnes som et separat lag i forhold til de almindelige bagsting. 
Frihåndsbagsting indsættes ved hjælp af slutpunkter, som fastgøres til halve gitterfelter 
hvor som helst på motivet. Det betyder, at en enkelt sektion med frihåndsbagsting kan 
have en vilkårlig længde, som passer inden for motivet.
Brug funktionen French Knot (fransk knude)  til at placere  franske knuder, der 
”snapper på” halv gitterafstand. Hver fransk knude er placeret eller slettet med et enkelt klik.

Cross and Pattern Flood Fill (korssting og mønsterudfyldning)
Brug Cross Flood Fill  eller Pattern Flood Fill  for at fylde  et område med korssting  
eller et fyldmønster. Et tomt område kan udfyldes op til det punkt, hvor det grænser op til 
eksisterende korssting og/eller bagsting. Et tilstødende område med korssting i samme 
farve kan udfyldes op til det punkt, hvor det grænser op til et tomt område, bagsting eller 
korssting i en anden farve. Korssting anses ikke for at være forbundet godt nok til flood fill, 
hvis de kun mødes på et hjørne.

Drawing Shapes
Tegn en af 75 shapes (figurer) med Place Shape (placér figur) , eller tegn et område eller 
en skitse af en figur med frihånd Tablet Shape (frihånd tablet)  og Freehand Point 
Shape (frihånd punkt) .

Create a Shape (opret en figur)
1 Vælg en udfyldning og kontur type i Shape 

sektionen på Create fanen.  
2 Hvis du tegner en figur ved hjælp af Backstitch 

Outline (bagsting kontur) , kan du bruge 
funktionen Smooth (Udjævn) til at udglatte figurens 
kontur ved at bruge trekvarte korssting i stedet for 
hele korssting.
Cross Outline  påvirkes ikke af Smooth.

3 Klik på de ønskede trådfarver til dine korssting og 
kontursting. 

4 At ændre farver eller mønster for et Pattern Fill (mønsterudfyldning) , vælg mønsteret og dets 
farver under Pattern fanen.   Se "Using Patterns (bruge mønstre)" på side 74.
Hvis du har valgt en farve, som ikke findes på paletten, føjes den automatisk til paletten, når du tegner en 
figur i den pågældende farve.

5 Vælg en form fra Shape drop-down menuen.
6 Klik på Place Shape (Placér figur)  ikonet for at placere figuren i 

arbejdsområdet.
Konturen og udfyldningen vil bruge de valgte farver og stingtype.

7 Træk figuren til den foretrukne position, og resize den som ønsket ved 
hjælp af de firkantede hjørnehåndtag.
Hold Ctrl nede, når du klikker og trækker for at tilpasse størrelsen 
proportionalt). Hold Shift tasten inde for at resize fra midten.

8 Højreklik på figuren for at placere den i arbejdsområdet.
9 Hvis det ønskes, kan du tegne en anden figur eller bruge Undo (Fortryd) 

og tegne figuren igen.
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Draw Shape
Brug Draw Shap (tegn figur) , Freehand Tablet Shape (frihånd tablet)  og Freehand Point 
Shape (frihånd punkt)  for at tegne et område eller et omrids af enhver figur.  Brug Freehand 
Tablet Shape (frihånd tablet)  til at tegne en linje for at oprette figuren. Tegn en linje, og den 
lukkes automatisk, så der dannes en figur. Justere formen ved at flytte punkterne.  Brug 
Freehand Point Shape (frihånd punkt)  for at skabe en figur ved at placere punkter, der 
danner et uregelmæssig omrids (kurver og linjer) om det ønskede område. 

Shape Indstillinger (figur indstillinger)
Brug Cross Fill (korsstingsudfyldning)  for at tegne et område fyldt med korssting, eller 
Pattern Fill (mønsterdufyldning)  at tegne et område fyldt med det valgte mønster. 
Brug No Fill (ingen udfyldning)  for at skabe en kontur. 
Klik på Fill color tråd prøven og vælg en farve fra drop-down menuen. Brug Add Color 
(tilføj farve)  for at vælge en farve i Color Selection dialogboksen, eller brug Pick Color 
(Vælg farve)  for at vælge en farve fra baggrundsbilledet.

Vælg farver for Pattern Fill (mønsterudfyldning)  på Pattern fanen. 

Brug Backstitch Outline (bagsting kontur)  til at tegne figurer med frihåndsbagsting, 
eller Cross Outline (korssting kontur)  for at tegne ”hule” figurer kun med kontur af 
korssting.  Brug No Outline (ingen kontur)  for at oprette et udfyldningsområde uden 
kontur. Klik på Outline color trådprøven og vælg en farve fra pop-op paletten.
Brug Smooth (jævne ud) for at gøre konturen omkring shapes mere jævn. 

Draw a House with Stitches (Tegn et hus med sting)
1 Åbn Premier+™ 2 Cross Stitcher . Gå til startsiden i guiden Cross Stitch Design Wizard, vælg Load 

Picture for New Cross Stitch Design (Indlæs billede til nyt korsstingsbroderi), og klik på Next. På siden 
Choose Picture (Vælg billede) skal du klikke på Load Picture (Indlæs billede)  og indlæse 
Documents\Premier+2\Samples\Cross\Pics\Small House.jpg Klik derefter på Next to gange. På siden 
Design Size (design størrelse) skal du sikre dig at Cross Size (Korsstingsstørrelse) er indstillet til 2,0 
mm, og at Width (Bredde) og Height (Højde) er indstillet til 40 korssting. Klik derefter på Finish (Udfør) 
for at få vist huset i motivområdet.

2 Klik Design Properties (design egenskaber) på Home fanen og sørg for, at der i Design Properties 
dialogboksen er indstillet til Single (2 Threads) for Thread Count, Crosses og Backstitch.  Klik på OK.

3 På fanen View (Vis) skal du sikre dig, at gitteret angives til hver 5. linje .
4 Klik på fanen Create (Opret). 
5 I Shape sektionen skal du sikre dig, at No Fill  (ingen udfyldning)  er valgt (ikonet til venstre i 

området Fill).
6 Klik for at vælge Backstitch Outline option (det 

midterste ikon i Outline området).
7 Klik på tråd farven til Outline, og klik på Add Color (Tilføj 

farve) i pop-op paletten. Dialogboksen Color 
Selection (Farvevalg) vises. 

8 Vælg Sulky Rayon 40 på rullelisten Thread Range (Trådsortiment).
Du kan vælge blandt trådproducentens trådsortimenter eller blandt et af sortimenterne i MyThreads, 
som du opretter ved hjælp af  Premier+™ Thread Cache.

9 Indtast 1005 i boksen Find Thread. Markeringen på listen hopper til Sulky Rayon 40 1005 (Black). Klik 
på OK.
Konturtrådenn er nu sort.

10 I Shape rullemenuen skal du sikre dig, at Rectangle (figur 1) er markeret.
11 Klik på Place Shape (placér figur) . Den rektangulære figur placeres i midten af designområdet. 
12 Klik og træk i hjørnerne af figuren for at lave et rektangel, som passer lige inden for omridset af 

forsiden af huset. Rektanglet skal være 24 gittertern bredt og 11 tern højt.



Premier+™ 2 Cross Stitcher   Oprette sting og shapes              71

Dette er cirka 10 felter inde og 15 felter under motivområdets øverste venstre hjørne, øverst til venstre på 
husets facade.

13 Højreklik med musen for at placere figuren.
14 Vælg Cross Fill (korsstingsudfyldning)  i Fill sektionen.
15 Klik på tråd farven til Fill (udfyldning), og klik på Add Color (Tilføj farve) i pop-op paletten. 

Dialogboksen Color Selection (Farvevalg) vises. 
16 Indtast 1246 i boksen Find Thread. Markeringen på listen hopper til Sulky Rayon 40 1246 (Orange 

Flame). Klik på OK.

En rød Cross Fill (korsstingsudfyldning)  og sort Backstitch Outline (bagsting kontur)  er nu 
markeret, og formen er indstillet til rektangel.

17 Klik på Place Shape (placér figur) . Den rektangulære figur placeres i midten af designområdet. 
18 Klik på og træk hjørner af figuren, så den 

danner et rektangel seks gittertern bred og ni 
gittertern høj til at oprette en dør.

19 Højreklik med musen for at placere figuren.
20 Klik på trådfarve for Crosses (korssting), og vælg 

den sorte farve i pop op-paletten, til venstre på 
båndet (ribbon bar).
Dette er Sulky Rayon 40 1005 (sort), som du valgte 
tidligere.

21 Klik Full Cross (fuldt korssting) .
22 Tegn en tagrende tværs over den øverste del af 

muren, som måler et gitterfelt i dybden og er et gitterfelt bredere end muren på hver side af huset.
23 Klik på ikonet Standard Backstitch (Alm. baglæns ligesting) . Med fuktionen kan du tegne linier af 

bagsting langs siderne og diagonalt på gitterfelterne. 
24 Tegn derefter taget. Start i venstre ende af 

tagrenden, og klik og træk med musen fra 
et punkt, der sidder ét gitterfelt længere 
inde end enden (1), så du placerer fem 
diagonale rækker af almindelige bagsting, 
som går opad mod højre, og slip derefter 
museknappen, eller løft pennen (2).
Du kan også placere hver række af almindelige bagsting med et enkelt klik. Den højre museknap er 
indstillet til Erase (Slet), så du kan højreklikke for at slette de enkelte rækker af almindelige bagsting.

25 Start i højre ende af tagrenden, og klik og træk med musen fra et punkt, der sidder ét gitterfelt 
længere inde end enden (3), så du placerer fem diagonale rækker af almindelige bagsting, som går 
opad mod venstre (4).

26 Klik og træk langs gitterlinjen for at placere en række baglæns ligesting langs tagryggen (2 til 4).
27 Tegn derefter skorstenen. Start øverst til højre på taget, to gitterfelter fra kanten. Klik og træk for at 

placere en linje, som går tre gitterfelter lige op, en anden linje, som går tre gitterfelter mod venstre, 
og en tredje linje, som går tre gitterfelter ned og rammer taget igen.

28 Klik på No Fill (ingen udfyldning)  i Shape sektionen på Create fanen. 
29 Kontrollér, at Backstitch Outline (bagsting kontur)  er valgt. 
30 Klik på indstillingen Smooth (Udjævn), så den markeres.

Brug Smooth (jævne ud) for at gøre konturen omkring shapes mere jævn. 
31 Vælg Circle (figur 2) i Shape rullemenuen. 
32 Klik på Place Shape (placér figur) . Motivet placeres i midten af 

designområdet. 
33 Træk cirklen over vinduet i huset, hold derefter Ctrl-tasten nede og flyt 

håndtagene på boksen, så de ligger langs gitterlinjerne, der indrammer 
vinduet. Du resizer proportionalt ved at holde Ctrl nede. 

34 Klik på Zoom In (Zoom ind) . Pilemarkøren skifter derefter til zoommarkøren .
35 Klik og træk en markeringsboks rundt om den venstre del af huset, og slip derefter museknappen for 

at zoome ind.
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36 Kontroller placeringen af cirklen, og højreklik for at placere figuren.
Hvis vinduet ikke passer til billedet, skal du  klikke på Undo (Fortryd) og prøve 
igen.

37 Kig på panelet Design Panel. Color Select area (Farvepaletten) indeholder 
de tråde, som aktuelt er tilgængelige i motivet.
Du kan tilføje farver enkeltvis og derefter bruge dem, eller farverne kan tilføjes 
automatisk, når der indsættes motiver, figurer eller bogstaver, hvis trådfarver 
ikke allerede findes på paletten. Et værktøjstip viser trådfarvens fulde navn, når 
du holder markøren over en farve på paletten.

38 Klik på trådfarve for Crosses (korssting), og klik på Add Color (tilføj farve) i 
pop op-paletten, til venstre på båndet (ribbon bar). Dialogboksen Color Selection (Farvevalg) vises. 

39 Sørg for, at trådsortimentet er indstillet til Sulky Rayon 40, og indtast 1030 i feltet Find Thread (Find 
tråd). Listen hopper til Sulky Rayon 40 1030 (Periwinkle). Klik på OK. Farven er tilføjet til Color Select 
området (farvevalg) og indstillet til tegnefarve på ribbon bar (båndet).

40 Klik på ikonet Cross Flood Fill (udfyldning med korssting)  og markøren ændres til en 
malerspand .

41 Klik i vinduet, så det udfyldes med lyseblå korssting.
42 Klik på trådfarve for Crosses (korssting), og vælg den sorte farve i pop op-paletten, til venstre på 

båndet (ribbon bar).
43 Klik på ikonet Freehand Backstitch (Frihåndsbagsting) .

Brug Freehand Backstitch til at føje rækker af bagsting i en vilkårlig længde til motivet. Med Freehand 
Backstitch kan du fastgøre stingene til halve gitterfelter. Med Standard Backstitch kan du kun indsætte 
linjer med faste længder, som fastgøres til gitterfelternes sider og diagonaler.

44 Klik og træk en linje tværs over midten af vinduet og en anden linje tværs ned gennem midten af 
vinduet.

45 Klik på fanen Home (Hjem). Klik på Box Select (Markér med boks) .
46 Klik og træk et kvadrat rundt om vinduet.
47 Klik på ikonet Copy (Kopiér) . Klik på Zoom To Fit (Tilpas til indhold) . 

Klik på Paste (Sæt ind) . En ny kopi af vinduet indsættes øverst til 
venstre på skærmen.

48 Klik og træk vinduet til højre side af huset, så det sidder ud for det venstre 
vindue.

49 Klik på fanen Create (Opret).
50 Klik på trådfarve for Crosses (korssting), og klik på Add Color (tilføj 

farve)  i pop op-paletten, til venstre på båndet (ribbon bar). Dialogboksen Color Selection 
(Farvevalg) vises. 

51 Angiv 1066 i boksen Find thread (find tråd), Sulky Rayon 40 1066 Primrose er valgt. Klik på OK.
52 Klik på ikonet Cross Flood Fill (udfyldning med korssting)  og markøren ændres til en 

malerspand .
53 Klik på husets facade.
54 Klik på trådfarve for Crosses (korssting), og vælg den røde farve i pop op-paletten, til venstre på 

båndet (ribbon bar).
55 Klik på det store tagparti med skorstenen.

Bemærk, at du kan ændre udfyldningsfarve, mens 
udfyldningsværktøjet Cross Flood Fill stadig er aktivt.
Hvis hele billedet fyldes med korssting, klik Undo 
(fortryd) og tjekke konturen på taget for evt. huller. 

56 Klik på trådfarve for Crosses (korssting), og vælg den 
sorte farve (Sulky Rayon 40 1005 Black) i pop op-
paletten.
Klik på ikonet Full Cross (Helt korssting) .

57 Klik og træk en række med seks sorte korssting som 
dørtrin på området under døren. Du kan også 
indsætte korsstingene enkeltvis ved at klikke seks 
gange med musen.

58 Klik på ikonet French Knot (Fransk knude) .
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59 Klik på et punkt, som sidder ét gitterfelt fra dørens venstre kant og fire gitterfelter fra bunden, for at 
indsætte et dørhåndtag.

60 I Shape sektionen skal du vælge Cross Fill (korsstingsudfyldning) , og vælge No Outline (ingen 
kontur) .

61 Klik på tråd farven til Fill (udfyldning), og klik på Add Color (Tilføj farve) i pop-op paletten. 
Dialogboksen Color Selection (Farvevalg) vises. 

62 Indtast 1011 i boksen Find Thread (find farve). Listen markerer Sulky Rayon 40 1011 (Steelgray). Klik 
på OK.

63 Vælg Rectangle (shape 1) i Shape drop-down menuen.
64 Klik på Place Shape (placér figur) . Den rektangulære figur placeres i midten af designområdet. 
65 Klik på og træk hjørnerne af figuren, så rektanglet er placeret under dørtrinet. Den skal være seks kors 

bred og tre kors høj.
66 Klik på tråd farven til Fill (udfyldning), og klik på Add Color (Tilføj farve) i pop-op paletten.
67 Angiv 1100 i boksen Find Thread (find tråd) for at at vælge Lt. Grass Green fra Sulky Rayon 40 i Color 

Selection dialogboksen. Klik på OK.
68 Tegn et rektangel, som måler 11 sting i bredden og 4 i højden til venstre for dørtrinnet og 

havegangen. Området skal være to felter bredere end huset.
69 Klik på Zoom to Rectangle (Zoom på rektangel)  og pilemarkøren skifter derefter til 

zoommarkør .
70 Klik og træk rundt om græsstykket.
71 Klik på trådfarve for Crosses (korssting), og klik på Add Color (tilføj farve)  i pop op-paletten, til 

venstre på båndet (ribbon bar).
72 Vælg Sulky Rayon 40 1187 (Mimosa Yellow) i dialogboksen Color Selection. Klik på OK.
73 Klik på ikonet French Knot (Fransk knude) .
74 Start to felter inde og to felter under græssets øverste venstre hjørne, og klik midt på gitterfeltet for at 

placere det første gule blomsterhoved. Flyt til højre, og placér yderligere fire blomsterhoveder: ét på 
midten af hvert andet af de følgende gitterfelter.

75 Klik på tråd farven til Crosses (korssting), og klik på Add 
Color (Tilføj farve) i pop-op paletten.

76 Vælg Sulky Rayon 40 569 (Garden Green) i dialogboksen 
Color Selection. Klik på OK.

77 Klik på ikonet Freehand Backstitch (Frihåndsbagsting) .
78 Start fra midten af et gitterfelt, som indeholder et gult 

blomsterhoved, og klik og træk for at tegne en række af 
bagsting, som går to gitterfelter nedad. Dette udgør 
blomstens stilk. Gør det samme på de andre fire blomster.

79 Klik på fanen Home (Hjem). Klik på Box 
Select (Markér med boks) .

80 Klik og træk en markeringsboks rundt om 
græsset og blomsterne.

81 Klik på Copy (Kopiér) . Klik på Zoom To 
Fit (Tilpas til indhold) . Klik på Paste (Sæt 
ind) . Området med græs og blomster 
indsættes i øverste venstre hjørne. Klik og 
træk det indsatte græsområde over på højre 
side af havegangen.

Gå til File (Filer), Save As (Gem som) for at gemme motivet som Small House.krz, og brug Export   for at 
eksportere motivet som Small House_Exported.vp4.
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Using Patterns (bruge mønstre)

I Pattern section (mønstersektion) på Pattern fanen kan du vælge et udfyldningsmønster. 
Først skal du vælge en kategori og derefter klikke på et mønster i galleriet. Når du har valgt 
et udfyldningsmønster, bruges det til funktionen Flood Fill (Udfyld alt)  og i stedet for 
korssting inden i figurer og TrueType®-tekst.
Du kan også designe dine egne udfyldningsmønstre (se referencevejledningen til 
Premier+™ 2 Cross Stitcher eller onlinehjælpen for at få flere oplysninger om, hvordan du 
laver mønstre).

Vælg Pattern Category 

Klik på en prøve for at vælge et mønster

Skift trådfarven til mønsteret Forhåndsvisning 

Opret et nyt mønsterFanen Pattern

(mønsterkategori) af mønsteret
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13Oprettelse af tekst
Brug fanen Letter (Bogstaver) på til at tilføje tekst og monogrammer til dine motiver. Du kan frit 
skifte mellem skrifttyperne TrueType® og Fixed Text, indtil teksten har det ønskede udseende.

TrueType Font
Vælg TrueType Text på fanen Letter (Bogstaver) for at konvertere TrueType®- eller 
OpenType®-skrifttyper til korssting, til korssting med bagstingskonturer eller til rene 
konturer med bagsting. Hvis du har valgt et udfyldningsmønster, bliver det brugt i stedet 
for korssting, når du anvender teksten.

Oprettelse af TrueType-tekst
1 Klik på fanen Letter (Bogstaver) båndet.
2 Klik på en TrueType-skrifttype til venstre for Letter fanen.
3 Indtast den ønskede tekst i tekstfeltet. Tryk på Enter, hvis du har flere linjer med tekst.
4 Klik på Font drop-down menuen i området TrueType-font og vælg den ønskede TrueType® skrifttype.
5 Vælg den ønskede tekst Style fra drop-down menuen. Teksttypografien er Regular, hvis ingen andre 

stil er valgt.
6 Hvis der er mere end én linje med tekst, skal du vælge, om teksten skal venstrejusteres , 

centreres  eller højrejusteres .
7 Juster Size (størrelse) efter behov. Det anbefales, at Size indstilles til mindst 12. Maksimum er 200.
8 I Fill type, vælg Cross Fill (korsstingsudfyldning) , Pattern Fill (mønsterudfyldning)  eller No Fill 

(ingen udfyldning) .
9 In Outline type (omrids type) vælg Backstitch Outline (bagsting omrids)  eller No Outline (intet 

omrids) .
10 For at vælge et fyldmønster, klik på fanen Pattern (mønster) og ud fra de tilgængelige fyldmønstre og 

klik på på Letter fanen (tekst).
11 Om ønsket kan du markere funktionen Smooth (Udjævn) for at udjævne tegnenes kanter.

Funktionen Smooth gør brug af trekvarte korssting i stedet for hele korssting til at udglatte kanterne med. 
Det anbefales, at funktionen kun anvendes til tegn i stor størrelse.

12 Hvis du har valgt Cross Fill (korsstingsudfyldning) klik på Cross color (korsstingsfarve) og dialogboksen 
Color Selection åbnes. Vælg en ny korsstingsfarve til brødteksten, og klik derefter på OK.

13 Hvis du har valgt Backstitch Outline (bagsting omrids), klik på Outline color (omrids farve) 
dialogboksen Color Selection åbnes. Vælg en ny farve til de almindelige baglæns ligesting rundt om 
tegnene, og klik derefter på OK.
Hvis du bruger farver, som ikke findes på paletten, føjes de automatisk til paletten, når teksten fikseres på motivet.

14 Klik på Apply (Anvend). Teksten vises på motivet inden i en markeringsboks, og funktionen Box Select 
aktiveres automatisk.

15 Klik på og træk i markeringsboksen, og flyt teksten til den ønskede position.
16 Du kan efter behov ændre teksten eller indstillingerne for teksten (herunder udfyldningsmønstret) og 

derefter klikke på Apply igen, før du fikserer teksten.
17 Klik uden for markeringsboksen for at fiksere teksten.

Hvis du indsætter flere tekstsektioner, skal du fiksere hver enkelt sektion på denne måde.

Vælg Fixed Font eller TrueType Font

Vælge en TrueType-skrifttype, typografi 

Skriv din tekst

Angiv tekstjusteringen

Vælg et korssting eller  

Placer bogstaverne i arbejdsområdet
Indstil outline type og farve

Fanen tekst
mønsterudfyldning & farve

og størrelse
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Fixed Font
Vælg Fixed Font (Fast font) på fanen Letter (Bogstaver) for at indsætte tekst med 
foruddefinerede skrifttyper. Fixed Text indsættes i overensstemmelse med den måde, 
tegnene er oprettet på, og den kan indeholde alle slags sting.

Oprettelse af bogstaver med fast tekst
1 Klik på fanen Letter (Bogstaver).
2 Klik på en Fixed Font (fast skrifttype) til venstre på Letter fanen.
3 Indtast den ønskede tekst i tekstfeltet. Tryk på Enter, hvis du har flere linjer med tekst.
4 For at vælge en skrifttype, klik på rullepilen til højre for skrifttypevisningen og vælg en kategori og 

skrifttype fra galleriet.
5 Hvis der er mere end én linje med tekst, skal du vælge, om teksten skal venstrejusteres , 

centreres  eller højrejusteres .
6 Hvis du vil bruge farver, der er forskellige fra standardfarverne, skal du klikke på en trådprøve i Fixed Font 

Colors og dialogboksen til farvevalg kommer frem (Color Selection). Vælg en ny farve, og klik på OK.
Hvis du bruger farver, som ikke findes på paletten, føjes de automatisk til paletten, når teksten fikseres på motivet.

7 Klik på Apply (Anvend). Teksten vises på designet i en markeringsboks.
8 Klik på og træk i markeringsboksen, og flyt teksten til den ønskede position.
9 Du kan efter behov ændre teksten eller indstillingerne for teksten og derefter klikke på Apply igen, for 

at lave en ny version af teksten. 
10 Klik uden for markeringsboksen for at fiksere teksten.

Hvis du indsætter flere tekstsektioner, skal du fiksere hver enkelt sektion på denne måde.
Du kan ikke bruge udfyldningsmønstre til Fixed Fonts, når teksten er tilføjet.  Du kan dog udfylde tegnene med 

et hvilket som helst mønster ved hjælp af Pattern Flood Fill (Udfyld alt) , efter at du har fikseret dem.

Oprettelse af tekst til prøveeksemplet med Happy House
1 Klik Design Properties på Home fanen og sørg for, at der i Design Properties dialogboksen er indstillet 

til Single (2 Threads) for Thread Count, Crosses og Backstitch.  Klik på OK.
2 På fanen View (Vis) skal du sikre dig, at gitteret 

angives til hver 10. linje .
3 Klik på New (Ny)  eller Open (Åbn) , i File 

menuen og indlæs 
Documents\Premier+2\Samples\Cross\Krz\Line of 
buds for Happy House.krz..

4 Klik på fanen Letter (Bogstav).
5 Klik på en Fixed Font (fast skrifttype) til venstre på 

Letter fanen.
6 Klik på rullepilen for at se galleriet med skrifttyper i 

området Fixed Font (fast skrifttype).
7 Klik og træk i rullepanelet i højre side af boksen, til 

du finder kategorien Modern font. 

Navnene på Fixed Font-skrifttyperne indeholder navnet på den type sting, der er brugt, og tallet sidst i 
navnet angiver højden i gitterfelter på bogstavet ”A” i den pågældende skrifttype. 

Vælg Fixed Font eller TrueType Font

Vælg en Fixed Font (fast skrifttype) fra galleriet

Skriv din tekst

Angiv tekstjusteringen

Vælg din tekstfarve

Placer bogstaverne i arbejdsområdet

Fanen tekst
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Skrifttyper, som bruger mere end én farve, har desuden 2C (to farver) eller 3C (tre farver) som en del af navnet.
8 Klik på skrifttypen 'Sans Cross Narrow 7'. Galleriet lukker.
9 Klik i tekstboksen, og skriv ”Welcome To Our”.
10 Klik på Apply (Anvend). Teksten vises på motivet og er automatisk valgt med Box Select.
11 Klik på og træk i det markerede, indtil teksten er centreret under den øverste bort med 

blomsterknopper, og overkanten af de store bogstaver sidder to gitterfelter fra blomsterknopperne. 
Den venstre side af bogstavet W bør være tre firkanter fra venstre kant. Markeringsboksen overlapper 
blomsterknopperne, men uden at disse påvirkes.

12 Klik uden for markeringsboksen for at fjerne markeringen af teksten og fiksere den.

13 Vælg ”Sans Cross 9” på rullelisten med skrifttyper.
14 Slet den foregående tekst i tekstboksen, skriv ”Happy”, tryk på Enter, og skriv derefter ”House”, så 

teksten fordeles over to linjer. 
15 Klik på det blå farvefelt i boksen Fixed Font Colors (Farver på fast tekst). Dialogboksen Color Selection 

(Farvevalg) åbnes.
16 Kontrollér, at Robison-Anton Rayon 40 er valgt som Thread Range (Trådsortiment). Indtast 2378 i 

boksen Find Thread (Find tråd). Listen hopper til 2378 (Red). Klik på OK og farven skifter til rød.
Dette ændrer farven på bogstaver fra blå til rød.

17 Klik på Apply (Anvend). Teksten vises 
på motivet og vælges automatisk 
Box Select.

18 Klik på og træk i det markerede, 
indtil teksten er centreret med en 
afstand af to gitterfelter fra linjen 
med teksten ”Welcome To Our”. Klik 
uden for markeringsboksen for at 
fiksere teksten.

19 Funktionen Box Select (Markér med 
boks)  er stadig valgt, så du skal 
klikke og trække en markeringsboks 
rundt om ordet “House”.

20 Flyt ordet ”House” præcis fire 
gitterfelter op fra dets nuværende 
position, så overkanten af bogstavet 
”H” kun står ét gitterfelt under bogstavet ”y” i ”Happy”.

21 Klik uden for teksten for at fjerne markeringen af den og placere den det ønskede sted.
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14Redigering af motiver

Rediger Korssting, Bagsting og franske knuder
Tegnefarve og Sletning
Vælg en tråd farve fra pop-op paletten i farveområdet på Create fanen for at vælge en 
farve at tegne med.  Klik på Slet  ikon for at slette sting ved at tegne eller Højreklik mens 
du tegner med en farve for at slette Sting.

Redigering af korssting
Du kan bruge en hvilken som helst type korssting til at erstatte eller slette et andet 
korssting. Når du tegner hele korssting, erstatter eller sletter de en hvilken som helst 
kombination af små eller delvise korssting i et gitterfelt. Når du tegner andre størrelser 
korssting, erstatter eller sletter de et område svarende til deres størrelse og form. Korssting 
kan tegnes, erstattes og slettes med enkeltklik eller ved at klikke og trække.

Redigering af bagsting
Standard Backstitch (Almindelige bagsting) og Freehand Backstitch (Frihåndsbagsting) 
redigeres hver for sig.
Almindelige bagsting erstatter eksisterende almindelige bagsting, hvis de tegnes på det 
samme sted. Almindelige bagsting kan tegnes, erstattes og slettes med enkeltklik eller 
ved at klikke og trække.
Frihåndsbagsting erstatter kun eksisterende frihåndsbagsting, hvis de tegnes med præcis 
samme slutpunkter. Hvis et af slutpunkterne er anderledes, tilføjes en ny linje med 
frihåndsbagsting. Frihåndsbagsting tegnes og erstattes én linje ad gangen ved at klikke 
og trække, og de slettes én linje ad gangen med enkeltklik.

Redigering af franske knuder
Franske knuder tegnes, erstattes og slettes enkeltvis med enkeltklik. Der kan kun være én 
fransk knude på hvert halve gitterpunkt.

Markér
Med markeringsfunktionerne på Home fanen kan du vælge et område af sting.  En 
markering kan roteres i trin af 90 grader, spejlvendes, flyttes, kopieres, klippes og 
duplikeres.
Markeringsfunktionerne må ikke bruges til at lave nye markeringer med, når funktionen Multiply 
(Multiplicer) er aktiveret.
Når du har markeret sting, vises en markeringsboks rundt om dem i motivområdet. Klik og 
træk inde i markeringsboksen for at flytte den.
Når du laver en markering, er det kun de sting, der er placeret på gitterpunkter, som er helt omsluttet af 
markeringslinjen, der medtages i markeringen.

Indsætning af en markering
Når du tilføjer en ny markering til et motiv ved hjælp af indsætnings- eller 
tekstfunktionerne, markeres den automatisk, og funktionen Box Select (Markér med boks) 
aktiveres. Markeringen placeres i øverste venstre hjørne af det synlige motivområde.
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Fravalg af en markering
Klik i arbejdsområdet uden for en blok for at fjerne markeringen af blokken. 
Markeringsboksen rundt om blokken forsvinder, og markeringen bliver en del af motivet. 
Eventuelle farver i markeringen, som ikke findes på paletten, føjes til paletten.
Markeringer fjernes også automatisk, når en ny markering tilføjes til et motiv, eller når 
andre funktioner, der påvirker motivet, aktiveres.

Box Select
Brug markeringsværktøjet Box Select (Markér med boks)  til at markere korssting og 
bagsting i et rektangulært område. Når du klikker på Box Select, skifter markøren til 
markøren Box Select (Markér med boks) . Klik på det område, du vil markere, og træk 
boksen rundt om det. Kun sting, der er placeret på gitterpunkter, som er helt omsluttet af 
markeringslinjen, medtages i markeringen. Når du slipper museknappen, viser blokken 
dig størrelsen på det markerede område. Klik uden for blokken for at foretage en ny 
markering ved hjælp af denne metode.

Freehand Select
Brug markeringsværktøjet Freehand Select (Markér med frihånd)  til at markere en 
stingblok inden for et område med en vilkårlig figur. Når du klikker på Freehand Select, 
skifter markøren til markøren Freehand Select (Markér med frihånd) . Klik med musen, 
og træk med fri hånd en stiplet kontur rundt om det område, du vil markere. Når du 
slipper museknappen, lukkes området automatisk med en lige linje mellem sidste 
museposition og startpositionen. Blokken viser størrelsen på det område, du har markeret. 
Højreklik for at fjerne markeringen.

Freehand Point Select
Brug markeringsværktøjet Freehand Point Select (Markér med frihåndspunkter)  til at 
markere en stingblok inden for et område med en vilkårlig figur, der består af lige og 
buede linjer. Når du klikker på Freehand Point Select, skifter markøren til markøren 
Freehand Point Select (Markér med frihåndspunkter) . Indsæt en række punkter ved at 
klikke, hvis du vil oprette en stiplet kontur med lige og buede linjer rundt om det ønskede 
område, og brug Ctrl+klik til at indsætte et firkantet punkt (lige linje). 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. Blokken viser størrelsen på det område, du har 
markeret. Kun sting, der er placeret på gitterpunkter, som er helt omsluttet af 
markeringslinjen, medtages i markeringen. Det kan være nemmere at bruge Freehand 
Point Select (Markér med frihåndspunkter) end Freehand Select (Markér med frihånd), 
hvis du skal lave nøjagtige markeringer. Højreklik for at fjerne markeringen.

Select All Visible
Brug Select All Visible (Markér alt) til automatisk at markere hele motivet med Box Select 
(Markér med boks). Markeringsboksen vises rundt om motivets kant. Klik uden for boksen 
i arbejdsområdet uden for motivet for at fjerne markeringen.

Vælg ingen
Brug Vælg ingen  at fravælge alle sting i designområdet.
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Ændring af en markering
Spejlvend den markerede blok af sting lodret eller vandret ved hjælp af 
spejlvendingshåndtagene på markeringsboksen. 

Flyt markøren hen over et af håndtagene så den skifter til en dobbeltpil. Klik på 
spejlvendingshåndtaget for at spejlvende blokken vandret eller lodret.
Brug Rotate 90 (Rotér 90)  til at rotere en markering i trin af 90 grader.
Når en markering roteres, kan størrelsen på markeringsboksen ændre sig. Dette er en hjælp til at vise den 
position, markeringen indtager, hver gang den roteres.

Kopier Broderi
Klik på Copy Embroidery (kopier broderi)  for at placere de markerede sting som et 
korsstingsbroderi Udklipsholderen. Du kan derefter indsætte dette broderi i et anden 
Premier+™ 2 Embroidery System modul.

Håndtag til lodret spejlvending

Håndtag til vandret 
spejlvending
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