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Starten
Welkom bij PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.

In deze gids gebruiken we de naam PREMIER+™ 2 Embroidery om te verwijzen voor functies die in beide
modules beschikbaar zijn. Opnames van het scherm laten PREMIER+™ 2 Embroidery Extra zien.

PREMIER+™ 2 Embroidery helpt u uw borduurmotieven op uw computer aan te passen
voordat u begint te naaien. Geef uw borduurmotieven een persoonlijk tintje in echt 3D in
een echte borduurring. Roteer uw borduurmotieven met elke hoek, spiegel ze horizontaal
of verticaal en pas het formaat aan of schaal uw borduurmotieven. Pas een onbeperkt
aantal borduurmotieven en letters ’naast elkaar’ aan in meerdere vensters.
Raadpleeg de PREMIER+™ 2 Embroidery gebruikershandleiding voor meer informatie over deze en andere
functies.

Functies van PREMIER+™ 2 Embroidery Extra
Gebruik in PREMIER+™ 2 Embroidery Extra 2D-bewerken om individuele steken of hele
blokken aan te passen en zelfs nieuwe steken in te voegen. Beheer kleuren in uw
borduurmotieven: wijzig de kleurenvolgorde, voeg kleurblokken samen en voeg
kleurwissels in.

Beoordelingsfuncties
Gebruik de Background Wizard
om uw borduurmotieven te bekijken op echte
kledingstukken, stoffen en quiltblokken. U kunt ook een onbeperkt aantal applicaties op
uw borduurmotieven bekijken en verplaatsen.

ExpressDesign Wizard
PREMIER+™ 2 Embroidery Extra bevat ook de ExpressDesign Wizard
. Hiermee kunt u
automatisch borduurmotieven van een afbeelding maken en deze aanpassen aan de
huidige borduurring of aan een door u gekozen gebied. Kies uit drie ontwerptypes:
Express Embroidery

Maak een
standaardborduurmotief met
cordon, opvulgebieden en
contouren.

Express Trace

Volg de contouren van een
afbeelding om bijvoorbeeld
redwork, quiltpatronen en
dergelijke te maken.

Express Border

Maak cordonlijnen, applicaties,
stiksteken, drievoudige steken of
motieven rondom de randen
van effen kleurgebieden in de
afbeelding.

PhotoStitch Wizard
Gebruik de PhotoStitch Wizard
om automatisch nieuwe geborduurde PhotoStitch
portretten van foto’s te maken. Maak een lineair patroon van steken, een doolhof- of
spiraaleffect met gebruik van één kleur garen voor een enkel kleurresultaat.
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De opties Color PhotoStitch (in kleur), Sepia PhotoStitch (sepia), Monochrome PhotoStitch (monochroom)
en Color Tile PhotoStitch (Kleurentegeltjes) zijn ook beschikbaar in de PhotoStitch Wizard als u
PREMIER+™ 2 ULTRA bezit.
PhotoStitch
Borduurmotief
in kleur

PhotoStitch
Borduurmotief
in Sepia

PhotoStitch
Borduurmotief in
Monochroom

PhotoStitchborduurmotief met
kleurentegeltjes

Lineair PhotoStitchborduurmotief

Maak een
borduurmotief van
een kleurenfoto
door meerdere
garens te
gebruiken voor een
resultaat in kleur.

Maak een
sepiakleurig
borduurmotief van
een foto voor een
nostalgisch effect,
zoals op oude
foto’s.

Maak een
borduurmotief in
grijstinten van een
zwart-wit foto.

Maak een
borduurmotief van
een kleurenfoto
door kleine blokjes
steken te maken
met een getegeld
effect.

Maak een
borduurmotief met
één kleur garen van
een foto door een
lineair stekenpatroon
of een doolhof- of
spiraal-effect te
genereren.

Word Sculpt Wizard
Gebruik de Word Sculpt Wizard
om automatisch een woordmotief te creëren met de
contour, woorden en lettertypes van uw keuze.

Project-in-the-Hoop Wizard
Gebruik de Project-in-the-Hoop Wizard
om een borduurmotief in de borduurring te
creëren met uw keuze van het type, de stijl en de afmetingen van het project.

Quilt Block Wizard
Gebruik de Quilt Block Wizard
maken.
Opgevuld
quiltblok;
binnenste
borduurmotief

u om automatisch een opgevuld of contour-quiltblok te

Contour quiltblok;
opgevulde
binnenvorm

Opgevuld quiltblok;
contour binnenste
Vorm

Opgevuld
quiltblok; geen
binnenste vorm

Contour quiltblok;
geen binnenvorm

Family Tree Wizard
Gebruik de Family Tree Wizard om snel en gemakkelijk een geborduurd overzicht van uw
familiegeschiedenis te maken. U kunt indien gewenst afzonderlijke afbeeldingen of
PhotoStitch-borduurmotieven toevoegen in PREMIER+™ 2 Family Tree.
De Family Tree Wizard is beschikbaar als u PREMIER+™ 2 ULTRA bezit.
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Split Project Wizard
Gebruik de Split Project Wizard
uw favoriete borduurring.

om uw borduurmotief automatisch op te splitsen voor

Onderdelen van het Programmavenster
Quick Access-werkbalk

Statusbalk

Tabs lint-werkbalk

Werkgebied

Lint-werkbalk

Designpaneel

Lint-werkbalk
Er staan 13 tabs op het lint: File (Bestand), Home, Wizards, Encore (Herhalen), Letter,
SuperDesign, Frame (Omlijsting), Border (Omranding), Appliqué (Applicatie), Decoration
(Decoratie), Modify (Wijzigen), View (Weergave) en Help.
De tabs Wizards en View bevatten sommige functies die alleen beschikbaar zijn in PREMIER+™ 2
Embroidery Extra en de tabs Appliqué, Decoration en View zijn alleen beschikbaar in PREMIER+™ 2
Embroidery Extra.

Tab Wizards
Gebruik de Wizards tab om de negen Wizards te openen: de ExpressMonogram
Wizard
, de Endless
wizard, de ExpressDesign Wizard , de PhotoStitch Wizard
de Word Sculpt Wizard
, de Quilt Block Wizard
, de Family Tree Wizard , de
Project-in-the-Hoop Wizard
en de Split Project Wizard
.
De ExpressDesign
Wizard, de
PhotoStitch Wizard,
de Word Sculpt
Wizard, de Quilt
Block Wizard, de Project-in-the-Hoop Wizard en de Split Project Wizard zijn alleen beschikbaar in
PREMIER+™ 2 Embroidery Extra. De Family Tree Wizard is beschikbaar in PREMIER+™ 2 ULTRA.
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Tab Appliqué
Zoek applicatiegebieden in een borduurmotief
Een stof voor de
applicatie beoordelen

Een gat maken in
een applicatiegebied
De contouren van een
applicatiegebied definiëren

Een applicatiedeel
verwijderen
Punten toevoegen in en
verwijderen van de contour van een applicatiegebied
Een applicatiegebied selecteren of naar een ander
gebied verplaatsen

Gebruik de tab Appliqué om applicatiedelen te bekijken en aan te passen. De
applicatiestof wordt onder het borduurmotief weergegeven, zoals het geheel eruit zou
zien na het borduren. U kunt onbeperkt applicatiegebieden toevoegen aan het
werkgebied. Definieer applicatiegebieden en pas hun vorm aan, selecteer een stof en snij
gaten in het applicatiegebied.

Tab Decoration
Plaats een enkele decoratie
Teken een lijn met decoraties
Plaats een decoratie-SuperDesign

Selecteer en teken een decoratievorm
Selecteer een enkele decoratie of een decoratielijn

Verwijder de geselecteerde decoratie of lijn
Splits een lijn met decoraties op

Bekijk decoratie-eigenschappen
Voeg punten toe of verwijder punten in
een lijn met decoraties

Gebruik de tab Decoration om uw gekozen achtergrond en borduurmotief te versieren
met kraaltjes, lovertjes, hotfix-kristallen of studs. Kies de gewenste versiering in het
dialoogvenster Decoration Selection (Decoratie selecteren) en klik dan om decoraties één
voor één of in lijnen of vormen te plaatsen. Pas de plaatsing en het type decoraties aan in
uw project met Select Decorations (Decoraties selecteren) of het contextmenu.

Tab Modify (Wijzigen)
Wissel af tussen vergroten/verkleinen en schalen

Selecteer een stekenblok
Een blok knippen, kopiëren of plakken

Een afstand meten

Een blok verkleinen/
vergroten of roteren

De geselecteerde steken tonen
Kleurwissels, stops en steken invoegen

Gebruik de tab Modify (Wijzigen) om steken te bewerken en in te voegen of om een blok
steken te selecteren om ze te bewerken. Verberg steken per kleur door het tekenbereik te
gebruiken, waarmee u ook makkelijker de gewenste steken kunt selecteren. Knip en
kopieer blokken met steken of volledige borduurmotieven en plak ze aan de laatst
zichtbare steek. Voeg nieuwe kleurwissels in, wijzig de kleurenvolgorde en voeg
kleurblokken samen.
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Tab View (Weergave)
Het raster weergeven en aanpassen
Een afstand meten

Verwijder de achtergrond
Het Designpaneel bekijken
De weergavemodus wijzigen

Open of creëer een achtergrond
Verplaats of roteer de achtergrond

Kies een andere borduurring
Toon en vervaag de achtergrond

Gebruik de tab View (Weergave) om het raster aan te passen, kleding-, quiltblok- en
stofachtergronden te tonen en te creëren met de Background Wizard
(alleen PREMIER+™
2 Embroidery Extra), bekijk applicaties en verander de weergavemodus of de borduurring.

PREMIER+™ 2 Embroidery Termen en conventies
Voor een algemeen overzicht van termen en conventies kunt u de PREMIER+™ 2
Embroidery Gids raadplegen.

Aanwijzers op het scherm
De muisaanwijzer wordt meestal weergegeven als een pijl op het scherm. Als u de
aanwijzer op een tekstvak zet, wijzigt deze in een I-balk en kunt u typen, zoals
bijvoorbeeld het dialoogvenster Opmerkingen bewerken (Edit Notes).
Wanneer u Fit to Rectangle (Aanpassen aan rechthoek)
heeft gekozen, verschijnt de
aanwijzer Draw Rectangle (Rechthoek tekenen) . Op de pagina ExpressDesign Wizard Crop
Picture verandert de aanwijzer in een dubbele pijl
als u de bijsnijlijnen verplaatst of in een
vierkoppige pijl als u het bijsnijgebied verplaatst. Bij een Express Embroidery verandert de
aanwijzer in een pipet
waarmee u kleuren uit een afbeelding kunt ophalen voor
garenkleuren of een achtergrondkleur kunt ophalen. De aanwijzer wordt ook een vierkoppige
pijl wanneer hij boven het selectievak voor één of meerdere borduurmotieven staat of
wanneer Move Background
(Achtergrond verplaatsen) is geselecteerd.
Als Zoom To Rectangle
(Zoomen naar rechthoek), or Zoom In
(Inzoomen) wordt
gekozen in een dialoogvenster, verschijnt de inzoomaanwijzer . Als Zoom Out
(Uitzoomen) wordt gekozen in een dialoogvenster, verschijnt de uitzoomaanwijzer .
De aanwijzers Vak selecteren , Freehand selecteren
of Freehand Punt selecteren
verschijnen wanneer de bijbehorende selectiefunctie wordt gekozen. Toevoegen aan een
selectie met de Voeg toe aan selectie
aanwijzer en verwijder items uit een selectie met
de Verwijder van selectie
aanwijzer.
Er zijn verschillende aanwijzers die functies aangeven in het selectievak. De rotatieaanwijzer
verschijnt wanneer de muisaanwijzer boven de rotatiegreep wordt
gehouden . De kruisaanwijzer
verschijnt wanneer de muis boven het
rotatiemiddelpunt wordt gehouden
.
De diagonale dubbele pijlaanwijzer
verschijnt wanneer de muisaanwijzer boven een
vierkante hoekgreep wordt gehouden
. De horizontale dubbele pijlaanwijzer
verschijnt wanneer de muisaanwijzer boven een greep voor horizontaal spiegelen wordt
gehouden
. De verticale dubbele pijlaanwijzer
verschijnt wanneer de
muisaanwijzer boven een greep voor verticaal spiegelen wordt gehouden
.
De aanwijzer Voeg kleurwissels in
of Voeg steken in
verschijnt wanneer de
bijbehorende aanpassingsfunctie wordt gekozen.
De Meetaanwijzer
verschijnt wanneer de functie Lengte opvragen
wordt geselecteerd.
De aanwijzer verandert in de Applicatiestofaanwijzer
wanneer applicatiestofdelen
worden aangepast.
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Achtergronden

2

Laad projectachtergronden om te gebruiken met PREMIER+™ 2 Embroidery Extra in de
Background Wizard. Gebruik de Background Wizard
om een voorbeeldweergave van
de borduurmotieven die u heeft ontworpen te bekijken op een kledingstuk,
woonaccessoire, stof of quiltblok of een andere achtergrond.
U kunt ook de Background Wizard gebruiken om nieuwe achtergronden te maken voor
uw borduurmotieven.

Snelkoppelingen
■
■

Tabblad View:
Toetsen: Alt, V, W
Gebruik Realistic 3D (Realistisch 3D)
of Life View (Levensechte weergave)
om borduurmotieven en
achtergronden driedimensionaal te bekijken zonder raster, borduurring of selectievak.
Achtergronden zijn alleen beschikbaar in PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.

Achtergronden bekijken
Gebruik de schuifbalk Background (Achtergrond) om het kledingstuk, de quilt of de
stofachtergrond te tonen als Aan, Uit of vervaagd.

Background On
(Achtergrond aan) toont de
afbeelding op de achtergrond.

Klik en sleep de schuif om
de kleuren op de
achtergrondafbeelding te
vervagen (hier met 50%).

Background Off
(Achtergrond uit) verbergt
de afbeelding.

Gebruik Move and Rotate Background
(Achtergrond verplaatsen en roteren) om het
kledingstuk, de quilt of de stofachtergrond te verplaatsen. Klik en sleep om de
achtergrond te verplaatsen. Gebruik de achtergrond- of stofgreep
om de
achtergrond te roteren. Klik met de rechtermuisknop om de achtergrond op zijn plaats te
zetten en de functie te deselecteren.
Gebruik Remove Background
(Achtergrond verwijderen) om het kledingstuk, quiltblok
of de stofachtergrond die u achter uw borduurmotieven heeft geplaatst te verwijderen.

Achtergronden laden en aanmaken
Er zijn drie types achtergronden die worden gebruikt in de Background Wizard:
Kledingstuk, quiltblok en stof. Er is een map voor ieder type achtergrond binnen de
speciale map Backgrounds (Achtergronden).
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Kledingstuk
Een kledingstuk wordt behandeld als een afzonderlijk voorwerp; het
wordt dus slechts eenmaal weergegeven op het PREMIER+™ 2
Embroidery Extra-scherm. Gebruik de kledingstukinstelling voor een
achtergrond die u eenmaal wilt weergeven, zoals een blouse, een trui,
een boodschappentas of een kussenhoes.

Quiltblok
Een quiltblok wordt behandeld als een afzonderlijk voorwerp; het
wordt dus slechts eenmaal weergegeven op het PREMIER+™ 2
Embroidery Extra-scherm. Gebruik de quiltblokinstelling om een
voorbeeldweergave van uw versieringen op quiltblokken te zien.

Stof
Stof wordt behandeld als een staal van een groot stofgedeelte; de stof
wordt herhaald om het werkgebied op te vullen. Gebruik de
stofinstelling voor een achtergrond die u wilt herhalen, zoals grote
woondecoratieprojecten (gordijnen, tafelkleden of
dekbedovertrekken).
Voorbeelden van de kledingstuk-, quiltblok- of stofachtergronden worden
weergegeven in de submap Backgrounds (Achtergronden) van de voorbeeldgidsen.
Voorbeelden van achtergronden met plaatsingsrichtlijnen voor monogrammen
zijn te zien in de PREMIER+™ 2 Monogram Template Guide.pdf in dezelfde submap.

Achtergronden op ware grootte
Wanneer u een nieuwe achtergrond toevoegt aan uw collectie, moet u een maat opgeven
zodat de achtergrond kan worden gekoppeld aan de ware grootte van borduurmotieven.
De kledingstuk-, quiltblok- en stofachtergronden die worden geleverd bij PREMIER+™ 2
Embroidery zijn al ingesteld op ware grootte.

Achtergrond kiezen
Gebruik de pagina Choose Background (Achtergrond kiezen) van de Background Wizard
om een bestaande achtergrond te laden of een nieuwe achtergrond te maken.

Laad een bestaande achtergrond
Maak een nieuwe achtergrond
Gebruik een enkel kledingstuk
Gebruik een enkel quiltblok
Gebruik een stofachtergrond
die wordt herhaald om het
werkgebied op te vullen

PREMIER+™ 2 Embroidery Extra Achtergronden
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Laad een bestaande achtergrond
Gebruik de pagina Load Background (Achtergrond laden) van de Background Wizard om
een eerder opgeslagen kledingstuk, quiltblok of stofachtergrond te selecteren.

Selecteer een achtergrondbestand uit de speciale
map Backgrounds
U ziet een voorbeeld van
de achtergrond

Klik op Finish (Voltooien) om
de achtergrond te laden

Een nieuwe achtergrond maken met de
Background Wizard
Gebruik de Background Wizard om een nieuwe achtergrond te maken van een afbeelding
van uw kledingstuk, quiltblok of stof.

Afbeelding kiezen
Gebruik de pagina Choose Picture (Afbeelding kiezen) van de Background Wizard om een
afbeelding voor de nieuwe achtergrond te selecteren.
Selecteer een afbeeldingsbestand op uw computer
Plak een gekopieerde afbeelding
Importeer een bestand van
een scanner of camera
Laad een afbeelding van
Facebook®, Instagram®,
Flickr®, of Twitter®
U ziet een voorbeeld
van de afbeelding
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Afbeelding roteren en bijsnijden voor kledingstuk of quiltblok
Gebruik de pagina Rotate and Crop Picture (Afbeelding roteren en bijsnijden) om het
gedeelte van de afbeelding te selecteren dat wordt gebruikt voor de achtergrond. Stel
indien nodig de bijsnijlijnen bij om het gewenste gebied van de afbeelding te selecteren.

In- en uitzoomen
De hoek van de afbeelding
veranderen
Selecteer de hele afbeelding
Gebruik de standaardinstellingen voor bijsnijden

Pas de bijsnijlijnen aan naar wens

■

■

■

Wanneer de afbeelding wordt geroteerd tussen de stappen van 90 graden, wordt de
afbeelding groter gemaakt en wordt er witte achtergrond toegevoegd.
Om het bijsnij-gedeelte aan te passen, houdt u de muis boven de bijsnij-grens totdat er
een dubbele pijl
verschijnt en klikt en sleept u daarna om de lijn van de grens te
verplaatsen.
Om het bijsnijgebied te verplaatsen, plaatst u de muis in de bijsnij-grens totdat er een
vierkoppige pijl
verschijnt en klikt en sleept u om de hele rechthoek te verplaatsen.
Om het bijsnijgebied opnieuw te tekenen, klikt en sleept u buiten de bijsnij-grens om een
nieuwe rechthoek te tekenen, die vervolgens naar wens kan worden aangepast.

Afbeelding roteren en bijsnijden voor stof
Gebruik de pagina Rotate and Crop Picture (Afbeelding roteren en bijsnijden) om het
gedeelte van de afbeelding te selecteren dat wordt gebruikt voor de achtergrond en om
de afbeelding te roteren. Stel indien nodig de bijsnijlijnen bij om het gewenste gebied van
de afbeelding te selecteren.

In- en uitzoomen
Sleep bijsnij-lijnen om
gebied te selecteren
Sleep binnen het gebied
om het te verplaatsen
Klik buiten het gebied om
het opnieuw te tekenen
Selecteer de hele afbeelding
De hoek van
de afbeelding veranderen
Gebruik de standaardinstellingen voor bijsnijden
Geef scheidingslijnen weer
voor het getegelde gebied
PREMIER+™ 2 Embroidery Extra Achtergronden
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Om te zien waar de vier gedeelten van de achtergrond met elkaar zijn verbonden,
selecteert u de optie Show Divider (Scheiding tonen). Stippellijnen geven aan waar de
getegelde gedeelten met elkaar worden verbonden. Dit is handig voor stof met een
patroon erop, om ervoor te zorgen dat het patroon naar wens wordt herhaald.

Grootte instellen
Gebruik Set Size (Grootte instellen) om een werkelijke afmeting van het kledingstuk,
quiltblok of stof in te voeren, zodat dit op ware grootte wordt weergegeven wanneer het
als achtergrond of applicatiestof wordt gebruikt. Stof wordt anders gemeten dan
kledingstukken en quiltblokken.

Voer de lengte van de lijn in
Sleep de pijlen om de lijn
te plaatsen

Voor kledingstukken en quiltblokken kan de lengte van 1 mm tot 2000 mm zijn. Voor stof
kan de lengte van 1 mm tot 300 mm zijn De stoftegel mag echter niet groter zijn dan
300 mm x 300 mm, dus als de lijn niet over de hele afbeelding loopt, moet hij korter zijn
dan 300 mm.

Achtergrondnaam instellen
Voer een achtergrondnaam in
Selecteer een bestaande
categorie

Maak een nieuwe categorie

Gebruik Set Background Name (Achtergrondnaam instellen) om de voltooide achtergrond
op te slaan in een categorie en een naam te geven. De categorieën zijn de mapnamen die
u ziet tijdens het browsen naar bestaande achtergronden. Kledingstuk-, quiltblok- of

10
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stofcategorieën worden apart ingesteld. Klik op Make New Category (Nieuwe categorie
aanmaken) om de naam van een nieuwe categorie te geven.

Een Kledingstuk laden in de Background Wizard
1
2

3
4

5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Klik indien nodig op File, New
Window (Bestand, Nieuw venster) en
klik dan op de tab View (Weergave).
Klik op Change Hoop
(Borduurring veranderen) en selecteer
in het dialoogvenster Hoop Selection
(Borduurring selecteren) 260m x
200mm - Universal Large Hoop 3.
Stel de Orientation (Richting) in op
Natural (Natuurlijk) en klik op OK.
Klik op Background Wizard
. De
pagina Choose Background
(Achtergrond kiezen) van de
Background Wizard verschijnt.
Zorg dat de instelling voor
Background (Achtergrond) Load
Previously Saved (Eerder opgeslagen laden) is en het Type de instelling Garment (Kledingstuk) is.
Klik op Next (Volgende). De pagina Load
Background (Achtergrond laden) van de
Background Wizard verschijnt.
Klik Load Background
(Achtergrond laden).
Blader in het dialoogvenster Picture Viewer naar de
map Garments\Ladies\T-shirts Round
Neck\Medium en alle kledingstukken in de map
worden weergegeven.
Als u in sommige weergaven de muisaanwijzer op een
thumbnail plaatst zonder erop te klikken, wordt de
naam van het kledingstuk getoond. Het kledingstuk
heet ’T-Shirt 1 Med Green_Lt’.
Klik op het lichtgroene t-shirt om het te markeren.
Klik op OK om het t-shirt in de pagina Achtergrond laden van de wizard te laden.
Klik op Finish (Voltooien) en het t-shirt wordt weergegeven op het werkgebied.
Klik op Insert (Invoegen)
in de werkbalk Quick Access.
Ga naar de map Documenten\Premier+2\Samples\Premier+Emb\Stitch.
Blader omlaag naar het borduurmotief ’Sunshine Applique Large with Lettering’.
Klik om het borduurmotief te markeren en klik dan op Openen om het in het werkgebied op het tshirt te laden.
Klik op Move and Rotate Background
(Achtergrond verplaatsen en roteren).
Klik en sleep de achtergrond zodat het
borduurmotief op de bovenkant van de tshirt staat.
Klik op Realistic 3D
(Realistisch 3D) om
het borduurmotief op het t-shirt te zien.

PREMIER+™ 2 Embroidery Extra Achtergronden
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Applicatie
Applicatiedelen bekijken en aanpassen
Zoek applicatiegebieden in een borduurmotief

Een stof voor de
applicatie beoordelen
Een applicatiedeel
verwijderen
Punten toevoegen in en verwijderen van de contour
Een gat maken in een applicatiegebied
van een applicatiegebied
De contouren van een
applicatiegebied definiëren Een applicatiegebied selecteren of naar een ander gebied verplaatsen

Gebruik de applicatiefuncties om applicatiedelen te bekijken en aan te passen. De
applicatiestof wordt onder het borduurmotief weergegeven, zoals het geheel eruit zou zien
na het borduren. U kunt onbeperkt applicatiegebieden toevoegen aan het werkgebied.
De tab Appliqué (Applicatie) is alleen beschikbaar in PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.
De applicatiefuncties tonen hoe een stof zou worden geplaatst. Ze veranderen de steken niet. Om nieuwe
applicatieborduurmotieven te creëren of een omranding toe te voegen, gebruikt u de ExpressDesign Wizard
of PREMIER+™ 2 Create. Om extra steken en stopopdrachten aan een bestaand borduurmotief toe te voegen,
gebruikt u de tab Modify (Wijzigen) of PREMIER+™ 2 Modify. Om applicatiestoffen te plaatsen bij een precieze
opdracht, kan het eenvoudiger zijn om door het borduurmotief te navigeren in PREMIER+™ 2 Modify.

PREMIER+™ 2 Embroidery bevat veel lettertypes, SuperDesigns en omlijstingen met
applicatiestof, steken en stopopdrachten. De stof en sommige steektypes kunnen worden
aangepast met het contextmenu. Om de positie van het stofpatroon te veranderen, gaten
te maken of de contour te wijzigen, moet u Fix as Stitches (Fixeren als steken) toepassen
op de tab Appliqué (Applicatie).
Elke stofachtergrond kan worden gebruikt als applicatie en er kan een onbeperkt aantal applicatiestoffen
worden gebruikt. Controleer of het juiste borduurmotief is geselecteerd voordat u applicaties toevoegt.
Gebruik de Tab-toets om door de borduurmotieven te stappen.

Applicatiedeel
Gebruik de functies Applicatiedeel om applicatiestof toe te voegen aan een bestaand motief
met applicatiegebieden en om applicatiegebieden binnen een motief aan te passen.

De stof veranderen in een applicatieborduurmotief
1
2
3
4
5
6
7

12

Klik op Borduurring wijzigen
. Stel vanuit de Universal Hoop Group
de borduurringgrootte in op 100mm x 100mm - Universal Square
Hoop 1. Klik op OK.
Klik op File, New (Bestand, Nieuw)
om een nieuw venster te
openen.
Klik op Insert (Invoegen)
in de werkbalk Quick Access.
Laad in de map Documenten\Premier+2\Samples\Premier+Emb\
Stitch het borduurmotief ’Night Time_applique’.
Klik op de tab Appliqué (Applicatie).
Klik op Volgende deel
. De punten voor het applicatiegebied voor
de maan zijn gemarkeerd.
Alle applicatiefuncties zijn nu beschikbaar.
Klik en sleep de vierkante zigzagstofgreep
. De stof voor de maan beweegt.
Gebruik de stofgreep om het beginpunt (midden van het borduurmotief) van een getegelde stof te verplaatsen.
Deze greep
is alleen beschikbaar voor stoftegels, u kunt geen quick Appliqué of Afbeeldingen roteren.
PREMIER+™ 2 Embroidery Extra Applicatie
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Klik en sleep de ronde greep. De stof voor de maan roteert.
De stof roteert rondom de stofgreep (het startpunt van de stoftegel).
Klik op Select Fabric
(Stof selecteren) of kies de stof in het contextmenu. Het dialoogvenster
Applicatieselectie wordt geopend.
Om de stof te veranderen, klikt u op Fabric (Stof ) in Appliqué Type (Applicatietype) en dan op Load
Previously Saved Fabric
(Eerder opgeslagen stof laden) en kiest u een andere stof.
Klik op OK om het dialoogvenster Applicatie selecteren te sluiten.
Als er meer dan één applicatiestof in het borduurmotief is, klikt u op Next Piece
tweede stof te bekijken.

(Volgende deel) om de

Applicatiecontouren
Gebruik de Applicatiecontour
-functies om punten te tekenen of te plaatsen om een
lijn of een vorm te definiëren om applicatiecontouren te maken. Selecteer een
Kleuropdracht of Stopopdracht vanwaar het applicatiedeel moet beginnen en teken
vervolgens de contouren. Gebruik Freehand Tablet applicatiecontouren
om een lijn of
een vorm te tekenen om de contouren van een applicatie aan te geven. Gebruik Freehand
Punt Applicatiecontouren
om punten te plaatsen om een lijn of een vorm te definiëren
om applicatiecontouren te maken.

Applicatiegat
Gebruik de Applicatiegat -functies om punten te tekenen of te plaatsen om een lijn of
een vorm te definiëren voor een gat binnen in het geselecteerde applicatiegebied. Selecteer
het gewenste Applicatiedeel zodat u de punten ziet en teken dan het gat. Gebruik Freehand
Tablet Appliqué Hole (Freehand Tablet Applicatiegat)
om een lijn of een vorm te tekenen
om een gat in het geselecteerde applicatiegebied te maken. Gebruik Freehand Point
Appliqué Hole (Freehand Punt Applicatiegat)
om punten te plaatsen om een lijn of een
vorm te definiëren om een gat te maken binnen in het geselecteerde applicatiegebied.

Express Applicatie
Gebruik Express Appliqué
om automatisch applicatiesteken te vinden binnen een
bestaand borduurmotief en daar een applicatiestof op toe te passen.
In hetzelfde borduurmotief kunnen meerdere applicatiegebieden worden gevonden. Om applicaties toe te
voegen aan een deel van een project, selecteert u het gewenste borduurmotief voordat u Express Appliqué
gebruikt.

Deel selecteren
Gebruik Select Piece (Deel selecteren)
om een Applicatiedeel te selecteren om de
vorm te wijzigen en te bekijken of de stof aan te passen. Klik op Deel selecteren , en klik
dan op het gewenste applicatiedeel.
Gebruik Next Piece
(Volgende deel) en Previous Piece
(Vorige deel) om het
volgende of vorige applicatiedeel in de borduurvolgorde te selecteren.
Met Volgende deel en Vorige deel selecteert u een applicatiedeel, ook als er dan nog geen applicatiedeel is
geselecteerd.

Gebruik Insert Points
(Punten invoegen) om nieuwe punten toe te voegen aan het huidige
geselecteerde applicatiedeel en Delete Points
(Punten verwijderen) om punten van het
huidige geselecteerde applicatiedeel te verwijderen. Gebruik Delete Piece (Deel verwijderen)
om het huidige geselecteerde applicatiedeel inclusief contouren te verwijderen.

Applicatiedelen selecteren
1
2
3

Klik op Borduurring wijzigen
. Stel vanuit de Universal Hoop Group de borduurringgrootte in op
100mm x 100mm - Universal Square Hoop 1. Klik op OK.
Klik op File, New (Bestand, Nieuw)
om een nieuw venster te openen.
Klik in de Quick Access-werkbalk op Invoegen
en laad in de map
Documenten\Premier+2\Samples\Premier+EmbStitch het borduurmotief ’Blocks_fixed’,
PREMIER+™ 2 Embroidery Extra Applicatie
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4
5
6
7
8
9
10

Klik op de tab Appliqué (Applicatie).
Het pictogram Select Piece
(Deel selecteren) is beschikbaar. Dit geeft aan
dat er tenminste één applicatiedeel in het borduurmotief is.
Klik op Select Piece (Deel selecteren)
, klik dan op het Blok A. De punten
van de contour van de applicatie verschijnen.
Klik en sleep een van de punten om de vorm van de applicatie te veranderen.
U kunt de vorm van het applicatiegebied veranderen, maar dit heeft geen
invloed op de cordonomranding.
Klik op Undo (Ongedaan maken)
om terug te keren naar de originele vorm.
U kunt ook de stofgreep
gebruiken om de positie en rotatie van de stof te veranderen.
Klik op Next Piece (Volgende deel)
. Het letter C-blok is nu geselecteerd.
Klik tweemaal op Previous Piece
(Vorige deel). Eerst wordt de A geselecteerd en dan de B.
Klik op Delete Piece (Deel verwijderen)
. De applicatiestof voor het B-blok wordt verwijderd en de
omrandingslijnen blijven over.

Stof selecteren
Gebruik Select Fabric (Stof selecteren)
om een stof voor het geselecteerde
applicatiedeel te beoordelen in het dialoogvenster Appliqué Selection (Applicatie
selecteren). Selecteer het gewenste applicatiedeel en klik dan op Select Fabric
(Stof
selecteren) en het dialoogvenster Applicatie selecteren verschijnt.

Applicatie selecteren
Gebruik het dialoogvenster Applicatie selecteren om applicatiestoffen te veranderen en
toe te voegen.
U kunt alleen de patroonpositie van de applicatiedelen voor gefixeerde borduurmotieven veranderen. Om
het patroon van de applicatiestof te veranderen voor teksten, SuperDesigns en omlijstingen, fixeert u het
als een borduurmotief. Om alleen de stof of de hoek te veranderen, of de marge van het applicatiedeel,
gebruikt u het contextmenu.

Gebruik het dialoogvenster Applicatie selecteren om de stof of afbeelding te selecteren
die voor de applicatie moeten worden gebruikt. Klik op OK om de geselecteerde
applicatiestof te gebruiken.
Voorbeeld van de applicatiestof bekijken
Een Quick Color en structuur
selecteren
Een applicatietype kiezen

Een systeemstof kiezen
of een nieuwe toevoegen

Een vel met applicatiestof uitprinten
Een afzonderlijke afbeelding voor
een afgedrukte applicatie laden
De omrandingsmarge
voor de applicatie instellen
Uitgesneden deel en contour
bij elkaar laten passen
Een recente stof hergebruiken

Applicatietype
Kies een applicatietype (of selecteer een van de recentelijk gebruikte stukjes stof ). U kunt
selecteren uit:
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Snel: Selecteer een kleur en textuur voor uw stof. In de PREMIER+™ 2 QuickFont Wizard
zijn alleen de Quick Appliqué-opties beschikbaar.
Stof: Deselecteer een achtergrondstof of voeg een nieuwe achtergrondstof toe van een
afbeelding. Stel de hoek voor de stof in.
Afbeelding: Maak een afzonderlijke applicatie zonder tegeleffect van een afbeelding.
Gebruik bijvoorbeeld een foto voor een afgedrukte applicatie-herinnering.
Uitgesneden: Maak een applicatieplaatsingslijn als geleide naar waar de stof moet worden
uitgesneden om een gat te vormen, bijvoorbeeld, voor omgekeerde applicatie.

Achtergrondafbeelding-viewer
Gebruik de Picture Viewer om een stof uit de systeemstoffen te selecteren of uit My
Fabrics.
Kies een map met stoffen
Blader om meer mappen te bekijken
Klik om een stof te selecteren
Blader om meer stoffen te bekijken
Laad de geselecteerde stof
Verander de grootte van het pictogram

Exporteer de applicatie
Gebruik Export Appliqué Pieces (Applicatiedelen exporteren)
in het menu File
(Bestand) om de applicatiecontouren op te slaan of af te drukken.

Exporteer een SVG-, DXF- of FCM-bestand
voor gebruik in een stofsnijder
Gebruik 2 of 4 naalden voor open borduurwerk
Voeg vaste punten toe voor de stabiliteit van de stof
Exporteer een .vp3- of .vp4-steekbestand
Druk af als een contoursjabloon voor het uitsnijden

Druk af op bedrukbare stof of een opstrijk-transfer

Sla op als een PNG-stofafbeelding voor
een aangepaste lay-out

PREMIER+™ 2 Embroidery Extra Applicatie
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4

Decoraties

Versier uw gekozen achtergrond en borduurmotief met kraaltjes, lovertjes, hotfixkristallen of studs. Kies de gewenste versiering in het dialoogvenster Decoration Selection
(Decoratie selecteren) en klik dan om decoraties één voor één of in lijnen of vormen te
plaatsen. Pas de plaatsing en het type decoraties aan in uw project met Decoraties
selecteren of het contextmenu.

Decoratie
Plaats een enkele decoratie
Teken een lijn met decoraties
Plaats een decoratie-SuperDesign

Selecteer en teken een decoratievorm
Selecteer een enkele decoratie of een decoratielijn

Verwijder de geselecteerde decoratie of lijn
Splits een lijn met
decoraties op

Bekijk decoratie-eigenschappen
Voeg punten toe of verwijder punten
in een lijn met decoraties

Centrale of lijn-plaatsing
Centrale of lijn-plaatsingssteken worden automatisch gecreëerd voor decoraties volgens
de opties die zijn ingesteld in PREMIER+™ 2 Configure, die veranderd kunnen worden
wanneer u het borduurmotief exporteert. U kunt ook een kristaltransfer-sjabloon (strasssjabloon) maken voor snijmachines om hotfix-kristallen en studs direct op uw werk te
persen, met File (Bestand), Export Decoration Template (Decoratiesjabloon exporteren).

Exporteer een decoratiesjabloon als SVG-, DXF- of
FCM-beeldbestand
Selecteer meeteenheden voor de decoratiesjabloon
Maak aparte sjablonen voor verschillende decoratietypes

Voeg steken toe om het sjabloon uit te lijnen met
het borduurmotief

Centrale plaatsingssteken worden aanbevolen wanneer de meeste decoraties zelfstandig
en symmetrisch zijn. Lijn-plaatsingssteken worden aanbevolen wanneer de meeste
decoraties zelfstandig en asymmetrisch zijn (zoals pijpkraaltjes) of voor lijnen of dicht bij
elkaar geplaatste kralen of lovertjes.
Decoraties worden op de achtergrond, applicatie en het borduurmotief geplaatst.
De tab Decoration (Decoration (Decoratie) is alleen beschikbaar in PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.
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Decoraties toevoegen
Voeg kralen, lovertjes, kristallen of studs toe aan uw project als afzonderlijke decoraties
met Place Individual
(Afzonderlijke plaatsen) of als lijnen decoraties met Draw Line
(Lijn tekenen) of Draw Shape
(Vorm tekenen). Voeg een speciaal SuperDesign met
decoraties toe met Decoration SuperDesign
(Decoratie SuperDesign).
Decoraties worden toegevoegd als een decoratie-deelontwerp of worden aan een
bestaand decoratie-deelontwerp toegevoegd, als er een is geselecteerd.
Gebruik Decoratie selecteren
en Properties
(Eigenschappen) of het contextmenu om
veranderingen aan de lijn met decoraties aan te brengen.

Afzonderlijke kralen op een borduurmotief plaatsen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Laad de gewenste achtergrond en borduurmotieven.
Plaats de borduurmotieven naar wens.
Klik op het pictogram Place Individual
(Afzonderlijke plaatsen). Het dialoogvenster Decoratie
selecteren verschijnt.
Klik om het gewenste type kraal en materiaal te selecteren.
Klik op het uitklapmenu Color (Kleur) en gebruik het dialoogvenster Colors (Kleur) om een kleur te
selecteren, of kies een kleur in de Quick Colors.
Selecteer in Size (Grootte) de gewenste kraalgrootte.
Kies de rotatiehoek van de kraal in Angle (Hoek).
Klik op OK om het dialoogvenster Decoratie selecteren te sluiten.
De cursor verandert in de cursor Insert
(Invoegen) om aan te geven dat u kralen kunt plaatsen.
Klik in het werkgebied om de kraal te plaatsen. Met elke klik plaatst u één kraal.
Klikken en slepen heeft geen effect bij het plaatsen van kralen. Gebruik Undo (Ongedaan maken) om de
laatste kraal te verwijderen.
Als u alle kralen naar wens heeft geplaatst, klikt u met rechts en selecteert u “Finish placing
individual” (Plaatsing persoon voltooien) in het contextmenu om te eindigen.
Herhaal het proces om naar wens meer kralen te plaatsen.
Gebruik File (Bestand), Export Decoration Template (Decoratiesjabloon exporteren)
om een
kristaltransfer-sjabloon (of strass-sjabloon) te maken om hotfix-kristallen en studs direct op uw werk
te kunnen persen.

Lijn tekenen
Gebruik Draw Line (Lijn tekenen)
om lijnen met decoraties op uw project te plaatsen.
Selecteer een kraal, lovertje, kristal of stud met het materiaal, de grootte en kleur van uw
voorkeur in het dialoogvenster Decoratie selecteren en teken dan uw lijn.
Selecteer de rotatiehoek en kies of de lijn met decoraties de getekende lijn volgt (Follow Line), of de in
rotatie ingestelde hoek gebruikt (Stepped).

Gebruik Freehand Tablet Line
(Freehand Tabletlijn) om te klikken en slepen om een lijn
met decoraties te tekenen. Gebruik Freehand Point Line
(Freehand Puntlijn) om
punten te plaatsen om een lijn met decoraties te tekenen.

Vorm tekenen
Gebruik Draw Shape (Vorm tekenen)
om een gevormde lijn
met decoraties op uw project te tekenen met de vorm die op
dat ogenblik is geselecteerd in de galerij met bestaande
vormen.
Wanneer de decoratievorm is geplaatst, wordt deze behandeld als een lijn
met decoraties.

PREMIER+™ 2 Embroidery Extra Decoraties
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Klik op de uitklappijl rechts naast de galerij vormen en loop door de lijst om de gewenste
vorm van de lijst te kiezen. Klik op Draw Shape (Vorm tekenen)
en selecteer een
decoratietype in het dialoogvenster Decoratie selecteren.
De vorm wordt weergegeven als een rode en cyaan
lijn, met grepen om de vorm te vergroten/verkleinen,
spiegelen en roteren. Om de vorm te verplaatsen, klikt
en sleept u binnen de vorm.
Vergroot/verklein de vorm met de grepen voor
vergroten/verkleinen op de hoeken. Houd Ctrl
ingedrukt terwijl u klikt en sleept om de huidige
verhoudingen van de vorm te behouden.
Als de vorm naar wens is vergroot/verkleind en
geplaatst, klikt u met rechts en selecteert u “Finish
placing vorm” (Plaatsing vorm voltooien) in het
contextmenu om de vorm te creëren.

Decoratie SuperDesign
Gebruik Decoration SuperDesign
(Decoratie SuperDesign) om een
Decoratie SuperDesign in uw huidige
project in te voegen. Verander de
grootte, kleur en het decoratietype om
uw project mee aan te vullen.
Klik op Decoratie SuperDesign
en
blader omlaag in het dialoogvenster File
Viewer en klik om het gewenste
borduurmotief te markeren. Klik op
Openen om het decoratieborduurmotief
te laden.

Decoraties bewerken
Gebruik Select Decoration
(Decoratie selecteren) om afzonderlijke decoraties te
selecteren die zijn geplaatst met Place Individual
(Afzonderlijk plaatsen), of lijnen
geplaatst met Draw Line
(Lijn tekenen) of Draw Shape
(Vorm tekenen). U kunt
afzonderlijke decoraties aanpassen of verwijderen en punten langs lijnen met decoraties
toevoegen of verwijderen, of complete lijnen met decoraties opsplitsen of verwijderen.
Voor een snelle en gemakkelijke manier om decoraties te veranderen, kunt u ook met rechts op een
decoratie-deelontwerp klikken en alle decoraties van een specifiek type selecteren in het contextmenu.
Het dialoogvenster Decoratie selecteren wordt geopend.
Gebruik het contextmenu om decoraties te veranderen in andere PREMIER+™ 2 Embroidery-tabs.

Decoraties en lijnen vergroten/verkleinen en hun vorm veranderen
1
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Klik op Decoraties SuperDesign
en select ’Bear Lg1’ in de map Faces van de File Viewer. Klik op
Openen om het in het werkgebied te plaatsen en sluit de File Viewer dan.
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3
4
5

Klik op Decoratie selecteren
en klik dan op een van de kralen op de
oren van de beer. Hierdoor wordt één kraal geselecteerd, omdat de kraal
afzonderlijk is geplaatst.
Met Decoratie selecteren kunt u afzonderlijke kralen en lijnen veranderen in
een Decoratie Superdesign of ander deelontwerp.
Klik op een van de kralen in de contour van het gezicht van de beer. Deze
kraal is onderdeel van een lijn met kralen.
Klik met rechts en selecteer “Decoratie selecteren voltooien” in het
contextmenu.
Klik en sleep een van de groene hoekgrepen voor het Decoratie
SuperDesign om het groter te maken.
De afzonderlijk geplaatste kralen komen verder uit elkaar te staan. Plaats indien gewenst extra
decoraties of pas de grootte aan. De lijn die de contour van het gezicht van de beer vormt, toont een
verhoogd aantal kralen naarmate de cirkel groter wordt.
Wanneer een lijn of vorm wordt vergroot, neemt het aantal decoraties toe. Dit neemt af wanneer de lijn of
vorm kleiner wordt gemaakt.

Punten en decoraties invoegen en verwijderen.
Gebruik Insert Points (Punten invoegen)
om nieuwe punten toe te voegen aan de
huidige geselecteerde lijn met decoraties. Gebruik Delete Points
(Punten verwijderen)
om punten van de huidige geselecteerde lijn met decoraties te verwijderen. Gebruik
Delete Selection
(Selectie verwijderen) om de huidige geselecteerde afzonderlijk
decoratie of lijn met decoraties te verwijderen. Gebruik Break Up Line
(Lijn opsplitsen)
om de huidige geselecteerde lijn met decoraties op te splitsen in afzonderlijke decoraties
om ze onafhankelijk te kunnen bewerken.

Decoraties selecteren
Gebruik het dialoogvenster Decoration Selection (Decoraties selecteren) om kralen en
lovertjes te kiezen.

Bekijk een voorbeeld
van de decoratie
Kies een kleur
Selecteer de grootte
van de decoratie
Stel de hoek van
de decoratie in
Stel de tussenruimte en
hoek in voor lijnen met
decoraties
Kies een vorm en materiaal voor de decoratie
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Decoraties
De volgende soorten decoraties zijn beschikbaar, in verschillende kleuren, materialen en
grootten:
Vorm

Grootte (in mm)

Vorm

Grootte (in mm)

Rond

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

Kristal
rechthoekig

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

Ovaal

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

Kristal rond

1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5,
4.0, 4.5, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0,
9.0, 10.0, 12.0

Rijgkraal

1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0

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

Pijpkraal

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

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

Gedraaide
pijpkraal

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

Stud ruit

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

Lovertje bol

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

Stud hart

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

Lovertje plat

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

Stud
bloemblad

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

Lovertje bloem

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

Stud
rechthoekig

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

Lovertje hart

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

Stud rond

1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5,
4.0, 4.5, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0,
9.0, 10.0, 12.0

Lovertje
sneeuwvlok

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

Stud ster

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

Lovertje 5puntige ster

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

Stud traan

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

Lovertje 6puntige ster

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

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

Kristal ovaal

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

Het voorbeeld toont de decoraties in twee richtingen zodat u hun plaatsing goed kunt zien.

Grootten voor decoraties Kristal rond en Stud rond
1.0, 1.5 (SS 3-4, PP 7-10), 2.0 (SS 5-6, PP 11-15), 2.5 (SS 7-9, PP 16-20), 3.0 (SS 10-12, PP 21-24), 3.5 (SS 1314, PP 25-28), 4.0 (SS 15-17, PP 29-32), 4.5, 5.0 (SS 18-22), 6.0 (SS 23-28), 7.0 (SS 29-33), 8.0 (SS 34-38), 9.0
(SS 39-42), 10.0 (SS 43-45), 12.0 (SS 46-50)
Als u ronde kristallen studs of strass-steentjes koopt, kan de fabrikant voor de grootte de term SS (stone size
- grootte steen) of PP (pearl plate - parelplaat) gebruiken.
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ExpressDesign Wizard

Gebruik de ExpressDesign Wizard om automatisch nieuwe borduurmotieven van
afbeeldingen te maken. U kunt drie soorten borduurmotieven maken in de ExpressDesign
Wizard: Express Embroidery, Express Trace en Express Border.
Express Embroidery

Maak een nieuw borduurmotief
door kleurgebieden in een
afbeelding te converteren naar
opvul- en cordongebieden, met
contour van stiksteken of
cordonsteken.

Express Trace

Express Border

Maak een nieuw borduurmotief Maak een nieuw
aan door contouren in een
borduurmotief of
afbeelding te volgen.
applicatieborduurmotief door
omrandingen rondom vormen
in een afbeelding te maken.

De ExpressDesign Wizard is alleen beschikbaar in PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.

Een ExpressDesign borduurmotief maken
1
2

3
4
5
6
7
8

Klik op de tab Wizards.
Kies in de ExpressDesign-uitklaplijst ExpressDesign into Hoop
(ExpressDesign in borduurring) of
ExpressDesign into Rectangle
(ExpressDesign in rechthoek).
Met ExpressDesign in borduurring wordt een borduurmotief gemaakt dat optimaal past in de huidige
geselecteerde borduurring. Met ExpressDesign in rechthoek wordt een borduurmotief gemaakt dat
optimaal in een door u getekend rechthoekig gebied past.
Selecteer op de pagina Choose Design Type wizard (wizard Ontwerptype kiezen) het gewenste
borduurmotieftype tussen: Express Embroidery, Express Trace, of Express Border en klik dan op
Volgende.
Selecteer een afbeelding op de pagina Choose Picture (Afbeeldingen kiezen).
Stap door de rest van de ExpressDesign Wizard.
Wanneer u op Finish (Voltooien) klikt, wordt het nieuwe borduurmotief in het midden van de
borduurring geplaatst, of op de plaats waar u de rechthoek heeft getekend. Het borduurmotief past
proportioneel in de rechthoek, afhankelijk van de vorm van de afbeelding.
Gebruik Save
(Opslaan) om het nieuwe borduurmotief in het formaat multipart .vp4 te houden.
Gebruik Export
(Exporteren) om in andere formaten op te slaan en te optimaliseren voor
borduren.

ExpressDesign in borduurring en ExpressDesign in rechthoek
Gebruik de optie ExpressDesign in borduurring
om een nieuw borduurmotief in de
ExpressDesign Wizard te maken dat optimaal past in de huidig geselecteerde borduurring
en richting.
Klik indien gewenst op Change Hoop
(Borduurring veranderen) en kies een andere borduurringgrootte
voordat u ExpressDesign in borduurring gebruikt.
PREMIER+™ 2 Embroidery Extra ExpressDesign Wizard
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Gebruik de optie ExpressDesign in rechthoek
om een nieuw borduurmotief aan te
maken in de ExpressDesign Wizard die het beste past in een rechthoek die u tekent.
Als de rechthoek mislukt en u het opnieuw wilt proberen, klikt u op Annuleren (Cancel) wanneer de
ExpressDesign Wizard verschijnt. Klik daarna opnieuw op ExpressDesign in rechthoek.

Afbeeldingen kiezen en optimaliseren voor de
ExpressDesign Wizard
Als u een afbeelding wilt aanpassen voordat u deze in de ExpressDesign Wizard gebruikt,
hebt u een programma voor het bewerken van afbeeldingen nodig. Als u PhotoStitch
PREMIER+™ 2 tot uw beschikking hebt, gebruik dat programma dan om uw afbeelding
aan te passen. Sla de afbeelding op met een nieuwe naam en gebruik de nieuwe
afbeelding in de ExpressDesign Wizard.
We raden u aan de originele afbeelding te bewaren voor het geval dat u de afbeelding opnieuw wilt
aanpassen met andere opties.

Algemene informatie
De ExpressDesign Wizard werkt het beste met afbeeldingen die goed afgebakende
kleurgebieden en contouren hebben.
U kunt een afbeelding verbeteren voordat u hem gebruikt in de ExpressDesign Wizard,
door elementen die niet nodig zijn te verwijderen. Sommige afbeeldingen hebben losse,
onregelmatige lijnen en vormen die geen deel uitmaken van de hoofdafbeelding. Lijnen
die bijvoorbeeld nadruk leggen of beweging suggereren, tekst- of gedachteballonnetjes,
decoratieve symbolen, ongewenste tekst, datummarkeringen enzovoorts.

Verhoudingen van de afbeelding
Om de ring of rechthoek te vullen, moeten de afbeeldingsverhoudingen gelijk zijn aan de
verhoudingen van de ring of de rechthoek die u hebt getekend. De pagina Rotate and
Crop Picture (Pagina roteren en bijsnijden) van de ExpressDesign Wizard kan worden
gebruikt om de afbeelding bij te snijden tot de gewenste afmetingen.

Een afbeelding verbeteren
Sommige afbeeldingen hebben willekeurige markeringen, vlekjes of overvloedige details.
Indien gewenst kunt u een programma voor het bewerken van afbeeldingen gebruiken
voordat u de afbeelding importeert. U hebt bijvoorbeeld een contour in uw afbeelding
die aan één kant getand is. Als u zo’n contour glad maakt, krijgt u meestal betere
resultaten, in het bijzonder met Express Trace en Express Border.

Voor het verbeteren: de lijn heeft tanden met
schaduw en er zijn stofjes van de scan te zien

Na het verbeteren: de lijn is glad en de stofjes
zijn verwijderd

Details verbeteren
De betekenis van details in een afbeelding hangt af van de algehele grootte van de
afbeelding na het bijsnijden. Kleine details zijn dus belangrijker in een kleine afbeelding.
Bovendien worden kleine details vergroot wanneer de grootte van een gemaakt
borduurmotief toeneemt. Er kan dus extra detail ontstaan als u een groter borduurmotief
maakt met dezelfde afbeelding.
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Zeer kleine details in een afbeelding kunnen soms echter worden genegeerd, omdat ze
niet belangrijk genoeg zijn om te worden gemaakt als een gebied of een contour in de
afbeelding. Om details te verbeteren, selecteert u Opties afbeelding (Picture Options) in
de ExpressDesign Wizard, controleert u of Uitbreiden pixel – dunne lijnen (Expand Pixel –
Thin Lines) is geselecteerd en stelt u de Gevoeligheid van het gebied (Area Sensitivity) in
op Hoog (High). Als dit niet werkt, vergroot de details dan met uw afbeeldingsbewerker.
Verbind bij details in de contour kleine details met elkaar, zodat ze één contour vormen.
Dikke lijnen in een afbeelding kunnen cordonborders worden; voor een meer gedetailleerd
effect kunt u echter beter een normale contour gebruiken. Selecteer Dikke lijnen
verminderen in de Opties afbeeldingen om automatisch dikke lijnen te verminderen.

Afbeeldingen voor Express Embroidery
Veel soorten afbeeldingen zijn geschikt voor het maken van een Express Embroidery. Het
belangrijkste is echter dat u afbeeldingen gebruikt met goed gedefinieerde kleuren en/of
goed gedefinieerde contouren. Afbeeldingen met ingewikkelde kleurgebieden, zoals
foto’s of gescande afbeeldingen die niet zijn opgeschoond, kunnen worden gebruikt voor
een Express Embroidery, maar mogelijk krijgt u geen optimale resultaten tenzij u wat tijd
besteedt aan het aanpassen van het origineel.

Verbonden contouren
Wanneer u een afbeelding bewerkt of maakt, moet u controleren hoe de contouren met
elkaar zijn verbonden en, waar mogelijk, zoeken naar onopvallende plaatsen om
contouren te verbinden. Wanneer de contouren meer verbonden zijn, zijn er minder
verplaatsingssteken in het uiteindelijke borduurmotief en wordt het borduurmotief
bovendien efficiënter geborduurd. Bovendien geldt voor kleinere borduurmotieven dat
het toevoegen van verbindingen tussen contouren minder opvallend is en dat kleine
gedeelten met mogelijk minder vaste steken worden voorkomen.

Gemeanderde afbeeldingen
Gemeanderde afbeeldingen zijn niet geschikt voor een Express Embroidery. Dit is omdat
de kleurgebieden vaste kleuren suggereren met stippen van twee of meer kleuren in een
meanderend patroon.
Gemeanderde afbeeldingen kunnen worden gebruikt voor Express Trace of Express
Border, als ze vaste contouren of gebieden hebben die kunnen worden verwerkt met
Monochroomdrempel.

Ontwerptype kiezen
Converteer kleurgebieden
naar cordon en opvulling
Maak afbeeldingscontouren
Maak omrandingen of applicaties
rondom vormen in een afbeelding
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Afbeelding kiezen
Selecteer een afbeeldingsbestand op uw computer
Plak een gekopieerde afbeelding
Importeer een bestand van
een scanner of camera
Laad een afbeelding van
Facebook®, Instagram®,
Flickr®, of Twitter®
U ziet een voorbeeld
van de afbeelding

Gebruik de pagina Choose Picture (Afbeelding kiezen) om de afbeelding te kiezen die u
wilt omzetten in een borduurmotief. Selecteer een afbeelding van clipart of een
afbeelding die u eerder heeft gescand of aangemaakt in een beeldverwerker. U kunt ook
een zelfgemaakt foto of een foto van social media plakken.
De volgende bestandsformaten kunnen worden geladen: Windows of OS2 Bitmap (.bmp),
JPEG-JFIF Compliant (.jpg, .jif, .jpeg), PatternCAD (.4dq), Portable Network Graphics (.png),
Tagged Image File Format niet gecomprimeerd (.tiff, .tif ), Windows Meta File (.wmf ),
Windows Enhanced Meta File (.emf ) en Windows Icon (.ico).
PREMIER+™ 2 Embroidery Extra bevat ook extra clipart, die u kunt gebruiken in de
ExpressDesign Wizard. De extra clipart wordt geïnstalleerd in
Documenten\Premier+2\Samples\Premier+Emb\Pics2.

Afbeelding roteren en bijsnijden
Zoom in en uit
Verander de hoek
van de afbeelding
Selecteer de hele afbeelding
Gebruik de standaardinstellingen voor bijsnijden

Pas de bijsnijlijnen aan naar wens

Indien nodig kunt u de afbeelding met elke hoek van 0 tot 359 graden roteren. Dit is
bijvoorbeeld handig voor het rechtzetten van gescande foto’s.
Wanneer de afbeelding wordt geroteerd tussen de stappen van 90 graden, wordt de
afbeelding groter gemaakt en wordt de gedetecteerde achtergrondkleur toegevoegd. Als
er geen opvallende achtergrondkleur is, wordt er wit gebruikt.
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Gebruik de functie Crop (Bijsnijden) om het gedeelte van de afbeelding te selecteren dat
moet worden gebruikt om het borduurmotief te maken. De afbeelding wordt
automatisch bijgesneden om teveel aan achtergrondkleur te verwijderen. Stel indien
nodig de bijsnijlijnen bij om het gewenste gebied van de afbeelding te selecteren.
Soms verschijnt het automatische bijsnijgebied niet om zoveel mogelijk achtergrondkleur te verwijderen.
Dit kan gebeuren als de achtergrondkleur een effen kleur lijkt te zijn, zoals wit, maar in werkelijkheid kleine
variaties bevat die niet direct zichtbaar zijn. Dit gebeurt bijvoorbeeld vaak met het JPEG-JFIF Compliant
(*.jpg, .jif, .jpeg) beeldbestand.

Contourenzoeker en -Uitbreider

Zoek de contour in de afbeelding

Maak de lijn dikker
Bekijk uw veranderingen

De Pagina Outline Finder and Expander (Contourenzoeker en -uitbreider) van de
ExpressDesign Wizard verschijnt alleen als u een Express Trace borduurmotief maakt. Als
de afbeelding voornamelijk bestaat uit effen kleurgebieden, gebruik dan deze pagina om
contouren te creëren die geschikt zijn voor traceren.

Contouren zoeken
Selecteer deze optie om de contouren in uw afbeelding te vinden en ze te tonen in het
voorbeeldgebied.
Contouren zoeken zoekt naar duidelijke grenzen tussen kleurgebieden in de afbeelding. Afbeeldingen met
een geleidelijk kleurverloop, zoals foto’s of gescande afbeeldingen in JPEG-formaat, hebben mogelijk geen
sterke kleurranden die kunnen worden gedetecteerd door Find outlines (Contouren zoeken).

Uitvouwen
Dit is alleen beschikbaar wanneer Contouren zoeken is geselecteerd. Gebruik deze optie
om de dikte van gevonden contouren te verhogen door tot 5 pixels toe te voegen aan
iedere zijde van de lijnen. Dit staat aanvankelijk ingesteld op 1. Er worden lijnen getrokken
langs het midden door Express Trace, dus als Expand (Uitbreiden) minstens op 1 wordt
gezet, kunnen gebogen lijnen soepeler en beter doorlopend worden getrokken.
Indien gewenst kunt u hogere Uitbreidingswaarden gebruiken om contouren samen te
voegen als parallelle contouren dicht bij elkaar liggen. U kunt mogelijk ook ongewenste
lijnen uitsluiten door Monochrome Threshold (Monochroomdrempel) op de volgende
pagina te gebruiken.
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Monochroomdrempel
Monochrome versie bekijken

Oorspronkelijke afbeelding

Pas de kleurgevoeligheid aan

De pagina Monochroomdrempel van de ExpressDesign Wizard verschijnt als u een
Express Trace- of Express Border-borduurmotief maakt.
De monochroomdrempel verandert alle tinten of kleuren van de afbeelding in zwart of
wit. Dit heeft effect op de hele afbeelding. De monochroomdrempel maakt gedefinieerde
gebieden die geschikt zijn voor het aanmaken van de uiteindelijke borduurmotieven.
Interne details, binnen ingesloten vormen in de afbeelding, blijven niet behouden als u Express Border
creëert.

Opties Express Embroidery
Garenkleuren kiezen
Zoom in en uit
Keer terug naar de
oorspronkelijke kleurenlijst
Stel het aantal kleuren in
Selecteer een garenassortiment
Kies een garen

Verwijder de achtergrondkleur
Verplaats kleuren
omhoog en omlaag in de lijst
Verander een garenkleur
Verwijder een kleur
Verwijder alle kleuren
Kies een kleur van de afbeelding
Kies een achtergrondkleur van de afbeelding
Verbeter het detail van de afbeelding

De pagina Choose Thread Colors (Garenkleuren kiezen) van de ExpressDesign Wizard
verschijnt alleen als u een Express Embroidery maakt. Gebruik de pagina Garenkleuren
kiezen om garenkleuren bij kleuren in de afbeelding te laten passen, om het aantal
kleuren in te stellen en om de volgorde van de kleuren te kiezen. Selecteer of de
achtergrond behouden moet blijven en kies indien gewenst een andere
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achtergrondkleur. U kunt ook kiezen of u dunne lijnen wilt uitbreiden en de gevoeligheid
instellen op kleine gebieden op de afbeelding.
Het maximum aantal kleuren is 256. Voor afbeeldingen met minder dan 256 kleuren, is het
maximum het totale aantal kleuren van de afbeelding.
De kleurenlijst geeft de kleuren weer die automatisch zijn geselecteerd. De kleuren
worden uitgekozen om de beste weergave van de originele afbeelding te bieden met het
huidige aantal kleuren. Steeds wanneer het aantal kleuren wordt veranderd, wordt deze
lijst bijgewerkt. Soms, wanneer het aantal kleuren wordt verminderd tot een klein aantal,
worden er kleuren gekozen die gemiddelden zijn van twee of meer prominent aanwezige
kleuren van de afbeelding. Dit kan het Reduced Colors Preview (Voorbeeldweergave
verminderde kleuren) er “aangeplakt” uit doen zien.
Als meer dan één kleur op de afbeelding wordt aangepast aan dezelfde garenkleur, wordt het aantal
kleurwissels in het uiteindelijke borduurmotief verminderd.

Opties afbeeldingen
Zwarte lijnen
Er zijn drie opties voor het omgaan met zwarte lijnen in uw
afbeelding.
Selecteer Expand Pixel-Thin Lines (Pixel-dunne lijnen uitbreiden)
om zwarte lijnen dikker te maken, om onderbroken lijnen te
voorkomen waar de pixels in de hoeken met elkaar worden
verbonden. Deze optie is standaard ingeschakeld, om ervoor te
zorgen dat de contouren van de afbeelding doorlopen.

Gevoeligheid gebied
Area Sensitivity (Gevoeligheid gebied) wordt gebruikt om te bepalen hoe belangrijk
kleine kleurgebieden in de afbeelding kunnen zijn. Gebruik High sensitivity (Hoge
gevoeligheid) om het detail uit de afbeelding te verhogen. Dit is bijvoorbeeld handig
wanneer details van het gezicht worden genegeerd op gemiddelde gevoeligheid.

Opties stof- en steektypes
Bekijk een voorbeeld
van het borduurmotief
Kies een stoftype

Voeg een onderlaag toe
aan het borduurmotief
Maak meer cordon- of
meer opvulgebieden
Bekijk de informatie
over het borduurmotief
Plaats op het werkgebied
Maak verdere bewerkingen

De pagina Fabric and Stitch Type Options (Opties stof- en steektypes) van de
ExpressDesign Wizard verschijnt alleen als u een Express Embroidery maakt. Gebruik de
pagina Opties stof- en steektypes om de stof te kiezen waarop het borduurmotief wordt
geborduurd, en de voorkeur voor opvulgebieden of cordongebieden.
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Stofadviseur
Kies de stof waarop het borduurmotief wordt geborduurd. Tijdens het creëren van het
borduurmotief worden aanpassingen gemaakt om het aan te passen aan de gekozen stof,
zoals het type onderlaag dat wordt gekozen voor afzonderlijke gebieden met
cordonsteken of opvulling.
Kies Design Underlay (Ontwerp onderlegger) om steken onder het volledige
borduurmotief te maken, naast de automatische onderlegger in verschillende gedeelten.
Als Design Underlay (Ontwerp onderlaag) is uitgeschakeld, is het eenvoudiger om gebieden te converteren
in licht geborduurde speciale opvullingen in PREMIER+™ 2 Modify of PREMIER+™ 2 Create.

Opties Express Trace
Bekijk een voorbeeld
van het borduurmotief
Kies een steeklijntype
Stel de eigenschappen
voor de lijn in
Kies de garenkleur
Verbeter het detail
van de afbeelding
Bekijk de informatie
over het borduurmotief
Plaats op het werkgebied
Maak verdere bewerkingen

De pagina Express Trace Options (Express Trace-opties) van de ExpressDesign Wizard
verschijnt alleen als u een Express Trace borduurmotief maakt. Selecteer of lijnen in de
afbeelding worden getraceerd met een combinatie van dubbele steken en stiksteken, een
combinatie van drievoudige steken en stiksteken, of een cordonlijn. Selecteer ook de
garenkleur.

Opties Express Border

Kies een steektype
voor de omranding
Stel de eigenschappen
voor de omranding in
Voeg een applicatie toe
aan het borduurmotief
Kies de garenkleur
Verbeter het detail
van de afbeelding
Bekijk de informatie
over het borduurmotief
Plaats op het werkgebied
Maak verdere bewerkingen
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De pagina Express Border Options (Express Border-opties) van de ExpressDesign Wizard
verschijnt alleen als u een Express Border-borduurmotief maakt. Gebruik de Border
Options (Omrandingsopties) om het type steken te selecteren dat wordt gebruikt voor de
omrandingen en om de garenkleur te kiezen.
Selecteer het type omranding dat u rondom gebieden van de afbeelding wilt
aanbrengen, uit de volgende opties: Satin Line
(Cordonlijn), Running Stitch
(Stiksteek), Double Stitch
(Dubbele steek), Triple Stitch
(Drievoudige steek),
Motif Line
(Motieflijn).

Applicatie
■
■

Selecteer Appliqué
(Applicatie) om applicatie te gebruiken binnen de omrandingen
van het borduurmotief.
Klik op Select Fabric (Stof selecteren) om de applicatiestof te veranderen.
Klik op Appliqué Options (Applicatie-opties) om het applicatietype te selecteren.
Wanneer Applicatie wordt geselecteerd, geeft het voorbeeld aan waar de applicatiestof moet worden
geplaatst.

Applicatie-opties
Gebruik het dialoogvenster Applicatie-opties om een
applicatiemethode te selecteren voor het plaatsen van
de applicatie en stel de Appliqué Piece Margin (Marge
van het applicatiedeel) in. Als er een applicatie wordt
gemaakt van een omrandingsvorm, worden er
aanvullende steken toegevoegd aan het begin van het
borduurmotief voor het plaatsen van applicatiestof.
Gebruik deze opties om te bepalen hoe deze steken
worden toegevoegd.

Express Embroidery, Trace en Border gebruiken
Een Happy Sun-borduurmotief maken
1
2

3
4

5

6
7
8

Klik indien nodig op File, New Window (Bestand, Nieuw venster).
Klik in de Quick Access-werkbalk op
Change Hoop
(Borduurring
veranderen) en stel de
borduurringgrootte in op 100mm x
100mm - Universal Square Hoop 1.
Klik op OK.
Klik op de tab Wizards.
Klik op de uitklappijl onder het
pictogram ExpressDesign Wizard
en klik dan op ExpressDesign in
borduurring
. De pagina Choose
Design Type (Borduurmotieftype
kiezen) van de ExpressDesign Wizard
verschijnt.
Laat Create Express Embroidery
(Express Embroidery maken)
geselecteerd en klik op Next (Volgende). De pagina Choose Picture (Afbeelding kiezen) van de
ExpressDesign Wizard verschijnt.
Klik op Load a Picture
(Een afbeelding laden) zodat de picture viewer verschijnt.
Ga naar de map Documenten\Premier+2\Samples\Premier+Emb\Pics.
Klik op ’Happy Sun.png’ en klik op OK.
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De afbeelding wordt op de pagina Choose Picture (Afbeelding kiezen) geladen, met de naam onder
het voorbeeldgebied.
Klik op Next (Volgende) en de pagina Rotate and Crop Picture (Afbeelding roteren en bijsnijden)
verschijnt. De bijsnijlijnen hoeven niet geroteerd of aangepast te worden. Klik dus op Next
(Volgende) en de pagina Choose Thread Colors (Garenkleuren kiezen) verschijnt.
Er zijn 7 automatisch gekozen kleuren voor deze afbeelding. Voor deze afbeelding wordt aangeraden
alle 7 van de gevonden 7 kleuren te gebruiken. Er is dus geen aanpassing nodig.
Bij andere afbeeldingen wilt u misschien het aantal kleuren verhogen of verlagen. Klik op de pijlen
omhoog en omlaag naast het aantal, of klik in het vak en voer het gewenste aantal in.
Als de kleuren in de kleurenlijst niet zijn
ingesteld op Robison-Anton Rayon 40,
klik dan op de uitklappijl aan het
uiteinde van het vak Change All To
(Alles veranderen in) en selecteer
Robison-Anton Rayon 40.
Controleer of het keuzevakje
Automatically Remove Background
Color (Achtergrondkleur automatisch
verwijderen) om de witte achtergrond
te verwijderen.
In Background Color (Achtergrondkleur)
geeft het grote witte vierkant aan dat wit
de gevonden achtergrondkleur is. Als
Achtergrondkleur automatisch
verwijderen is geselecteerd, wordt de
achtergrondkleur vervangen door een ruitpatroon in de Thread Color Preview (Voorbeeldweergave
garenkleur). Dit geeft aan waar geen steken zullen komen.
Klik op de toets Picture Options (Opties afbeeldingen).
Controleer in het dialoogvenster Opties afbeeldingen of Expand Pixel-Thin Lines (Uitbreiden pixeldunne lijnen) is geselecteerd in Black Lines (Zwarte lijnen).
Controleer in Area Sensitivity
(Gevoeligheid gebied) of de instelling
Medium (Gemiddeld) is.
Klik op OK.
Klik op Next (Volgende). De pagina
Fabric and Stitch Options (Stof- en
steekopties) verschijnt.
Laat de stof als Woven (Geweven)
staan.
Selecteer Onderlaag ontwerp.
Laat Design Underlay (Onderlaag
ontwerp) gedeselecteerd (niet
aangevinkt) als u steektypes wilt
veranderen na het aanmaken.
Breng de schuifbalk Preferred Stitch
Type (Voorkeurs-steektype) op 4.
Hierdoor wordt opvulling gebruikt voor het gezicht van de zon en cordonsteken voor de stralen van
de zon.
Klik op Refresh Preview (Voorbeeld verversen). Het borduurmotief in het voorbeeldgedeelte wordt
bijgewerkt.
Klik op Finish (Voltooien). Het Happy Sun-borduurmotief verschijnt op het werkgebied.

Een Happy Sun-Express Trace maken
1
2

30

Klik indien nodig op File, New Window (Bestand, Nieuw venster) en klik dan op de tab Wizards.
Klik op de uitklappijl onder het pictogram ExpressDesign Wizard
en klik dan op ExpressDesign in
Rechthoek
. De aanwijzer verandert in de aanwijzer voor het tekenen van een rechthoek
.
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Begin in de hoek van een rastervak. Klik
en sleep een vierkant van zeven bij
zeven rastervakken.
Als de rechthoek niet goed is, klikt u op
Annuleren wanneer de pagina Choose
Design Type (Ontwerptype kiezen)
verschijnt. Ga dan terug naar stap 2.
Laat de muisknop los en de pagina
Choose Design Type (Ontwerptype
kiezen) van de ExpressDesign Wizard
wordt weergegeven.
Selecteer de optie Express Trace
aanmaken.
Klik op Next (Volgende) en de pagina
Choose Picture (Afbeelding kiezen) zal
verschijnen.
Klik op Load a Picture
(Een afbeelding laden) zodat de picture viewer verschijnt.
Ga naar de map Documenten\Premier+2\Samples\Premier+Emb\Pics.
Klik op ’Happy Sun.png’ en klik OK. De afbeelding wordt geladen op de pagina Choose Picture
(Afbeeldingen kiezen).
Klik op Next (Volgende) en de pagina Rotate and Crop Picture (Afbeelding roteren en bijsnijden)
verschijnt. De afbeelding hoeft niet te worden geroteerd of bijgesneden. Klik dus op Volgende en de
pagina Outline Finder and Expander (Contourenzoeker en -Uitbreider) verschijnt.
De afbeelding heeft al contouren die kunnen worden gebruikt. Zorg dus dat de optie Contour zoeken
niet is ingeschakeld. Klik op Volgende en de pagina Monochroom Threshold (Monochroomdrempel)
verschijnt.
Stel de Monochroomdrempel in op minder dan 75, zodat alleen de
contouren worden weergegeven in het voorbeeld.
Klik op Next (Volgende) en de pagina Express Trace Options (Express
Trace-opties) verschijnt.
Controleer of Double Trace (Dubbele contour) is geselecteerd.
Dubbele contour trekt lijnen op de afbeelding met een combinatie van
dubbele steken en stiksteken. Quadruple Trace (Viervoudige contour) creëert
een dikker effect door een combinatie te gebruiken van drievoudige steken en
stiksteken.
Klik op het pictogram Tread Color
(Garenkleur) en stel de garenkleur in
op Sulky Rayon 40 1124 (Sun Yellow). Het voorbeeld geeft de gekozen garenkleur weer.
Klik op Finish (Voltooien) en het borduurmotief van de vrolijke zon wordt op het werkgedeelte
geplaatst waar de rechthoek is getekend.

Een paraplu-omranding maken
1
2
3
4
5
6
7
8

Klik indien nodig op File, New Window (Bestand, Nieuw venster) en klik dan op Change Hoop
(Borduurring veranderen) in de Quick Access-werkbalk.
Stel de borduurringgrootte in op 100mm x 100mm - Universal Square Hoop 1. Klik op OK.
Klik op de tab Wizards.
Klik op de uitklappijl onder het pictogram ExpressDesign Wizard
en klik dan op ExpressDesign in
borduurring. De pagina Choose Design Type (Ontwerptype kiezen) van de ExpressDesign Wizard
verschijnt.
Selecteer de optie Create Express Border (Express Border aanmaken) en klik op Volgende. De pagina
Afbeelding kiezen (Choose Picture) verschijnt.
Klik op Load a Picture
(Een afbeelding laden) zodat de picture viewer verschijnt.
Ga naar de map Documenten\Premier+2\Samples\Premier+Emb\Pics.
Klik op ’Umbrella.png’ en klik dan op OK. De afbeelding wordt geladen op de pagina Choose Picture
(Afbeeldingen kiezen).
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Klik op Next (Volgende) en de pagina
Rotate and Crop Picture (Afbeelding
roteren en bijsnijden) verschijnt.
Klik op Select All (Alles selecteren).
Hierdoor wordt er en kleine marge
rondom het borduurmotief gemaakt,
zodat het de rand van het
borduurringgebied niet raakt.
Klik op Volgende en de pagina
Monochroomdrempel verschijnt.
Stel de monochroomdrempel in op 244
of meer, zodat alle gekleurde gebieden
van de paraplu zwart zijn.
Hierdoor wordt er een duidelijke vorm
gemaakt die u voor de omranding kunt
gebruiken. Als er een lager nummer
wordt gebruikt, kunnen er extra lijnen verschijnen, of er kunnen gaten zijn.
Klik op Next (Volgende) en de pagina Express Border Options (Express Border-opties) verschijnt.
Controleer of Satin Line (Cordonlijn) is geselecteerd als het Border
Type (Omrandingstype).
Klik op Stitch Options (Steekopties). Het dialoogvenster Satin Line
(Cordonlijn).
Controleer of Width (Breedte) op 2,0 mm is ingesteld, of Density
(Dichtheid) op 4 staat en of Underlay (Onderlaag) is geselecteerd. Klik
dan op OK.
Klik op het pictogram Tread Color
(Garenkleur) en stel de
garenkleur in op Robison-Anton Rayon 40 2259 (Wild Pink). Klik op
OK. De paraplu is nu roze.
Zorg ervoor dat Appliqué
(Applicatie) is geselecteerd en klik op
Select Fabric (Stof selecteren).
Kies in het Quick Colors-gedeelte van het dialoogvenster Appliqué Selection (Applicatie selecteren)
een stof en kleur die bij de cordonrand voor de omranding passen.
Klik op de pijl rechts van de Quick Colors om meer kleuren te zien.
Klik op Finish (Voltooien) om het borduurmotief in het werkgebied te plaatsen.
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Gebruik de PhotoStitch Wizard
om nieuwe geborduurde PhotoStitch portretten
automatisch te maken van foto’s, inclusief foto’s van social media-sites. U kunt ook naar
een foto op uw computer bladeren, of foto’s halen van een digitale camera of scanner.
De PhotoStitch Wizard is alleen beschikbaar als u PREMIER+™ 2 Embroidery Extra bezit.
De opties Color PhotoStitch (in kleur), Sepia PhotoStitch (sepia), Monochrome PhotoStitch (monochroom)
en Color Tile PhotoStitch (Kleurentegeltjes) in de PhotoStitch Wizard zijn alleen beschikbaar als u
PREMIER+™ 2 ULTRA bezit. Meer informatie vindt u in de Referentiehandleiding van PREMIER+™ 2
PhotoStitch. De volledige PREMIER+™ 2 PhotoStitch-module is alleen beschikbaar als u PREMIER+™ 2
ULTRA bezit.

PhotoStitch-borduurmotief in kleur
Maak een PhotoStitch-borduurmotief van een kleurenfoto door een
willekeurig patroon van steken te maken en meerdere garens te
gebruiken voor een resultaat in kleur.
PhotoStitch in kleur werkt het beste wanneer u afbeeldingen
gebruikt met een goed kleurenbereik en een goed gedefinieerde,
anders gekleurde of transparante achtergrond.

PhotoStitch-borduurmotief in Sepia
Maak een sepiakleurig borduurmotief van een oude sepia- of zwartwitfoto of maak een borduurmotief met sepia-effect van een
kleurenfoto, voor een nostalgisch effect dat op oude foto’s lijkt.
PhotoStitch genereert een willekeurig patroon van steken, met
sepiakleurige garens.
PhotoStitch in Sepia werkt het beste bij foto’s met een goed contrast
en een goed gedefinieerde of transparante achtergrond.

Monochroom PhotoStitch-borduurmotief
Maak een PhotoStitch-borduurmotief van een zwart-witfoto door
een willekeurig patroon van steken te maken en garens te
gebruiken in kleuren van de grijsschaal.
Monochroom PhotoStitch werkt het beste bij foto’s met een goed
contrast en een goed gedefinieerde of transparante achtergrond.

PhotoStitch-borduurmotief met
kleurentegeltjes
Maak een PhotoStitch-borduurmotief van een kleurenfoto door
kleine blokjes steken met verschillende vormen te maken met een
getegeld effect en gebruik meerdere garens voor een volledig
gekleurd resultaat. PhotoStitch genereert automatisch
tegelvormige blokjes van steken in de geselecteerde kleuren.
Selecteer ruitvormige, vierkante of achthoekige blokken.
De kleurentegeltjesmethode is ideaal voor het maken van artistieke impressionistische
borduurmotieven. PhotoStitch Borduurmotief met kleurentegeltjes werkt het beste bij
foto’s met een goed contrast en een goed gedefinieerde of transparante achtergrond.

PREMIER+™ 2 Embroidery Extra PhotoStitch Wizard

33

Lineair PhotoStitch-borduurmotief
Maak een PhotoStitch borduurmotief van een kleuren- of een
zwart-witfoto door een lineair patroon van steken of een artistiek
doolhof- of spiraaleffect te maken en één soort garen te gebruiken
voor een resultaat met één kleur. Er zijn zes verschillende effecten.
Lineaire PhotoStitch werkt het beste bij een foto met een goed
contrast op het gezicht en zonder donkere schaduwen. Als de
achtergrond transparant is, worden er parallelle scanlijnen gemaakt.

PhotoStitch Wizard
Selecteer de PhotoStitch Wizard in de tab Wizards om een borduurmotief te maken van
een foto.

PhotoStitch in borduurring
Gebruik de optie PhotoStitch Into Hoop (PhotoStitch in borduurring)
om een nieuw
borduurmotief in de PhotoStitch Wizard te maken dat optimaal past in de huidig
geselecteerde borduurring.
Klik indien gewenst op Change Hoop
(Borduurring veranderen) en kies een andere borduurringgrootte
voordat u PhotoStitch in borduurring gebruikt.

Klik op PhotoStitch in borduurring
en de pagina Choose Embroidery Type
(Borduurmotieftype kiezen) van de PhotoStitch Wizard verschijnt. Kies het gewenste
ontwerptype. Kies daarna een afbeelding en volg de rest van de PhotoStitch Wizard.
Wanneer u op Finish (Voltooien) klikt, wordt het nieuwe borduurmotief in het midden van
de borduurring geplaatst. Afhankelijk van de vorm past het borduurmotief verticaal en/of
horizontaal in de borduurring. Gebruik Save
(Opslaan) om het nieuwe borduurmotief
in multipart.vp4-formaat te houden samen met eventuele andere borduurmotieven in het
werkgebied en kies Export
(Exporteren) om het op te slaan in andere formaten,
geoptimaliseerd voor borduren.

Snelkoppelingen
■
■

Tab Wizards:
Toetsen: Alt, W, P, H

PhotoStitch in rechthoek
Gebruik de optie PhotoStitch Into Rectangle
(PhotoStitch in rechthoek) om een nieuw
borduurmotief aan te maken in de PhotoStitch Wizard die het beste past in een rechthoek
die u tekent.
Klik op PhotoStitch Into Rectangle
en de muisaanwijzer verandert in de aanwijzer voor
het tekenen van een rechthoek . Klik en sleep in het werkgebied om een rechthoek van
de gewenste grootte te tekenen. Wanneer u de muisknop loslaat, wordt de pagina Choose
Embroidery Type (Borduurmotieftype kiezen) van de PhotoStitch Wizard weergegeven.
Als de rechthoek mislukt en u het opnieuw wilt proberen, klikt u op Annuleren (Cancel) wanneer de
PhotoStitch Wizard verschijnt. Klik daarna opnieuw op PhotoStitch in rechthoek.

Kies het gewenste ontwerptype. Kies daarna een afbeelding en volg de rest van de
PhotoStitch Wizard. Wanneer u op Finish (Voltooien) klikt, wordt het nieuwe
borduurmotief op de plaats van de getekende rechthoek geplaatst. Het borduurmotief
past proportioneel in de rechthoek, afhankelijk van de vorm van de afbeelding. Gebruik
Save
(Opslaan) om het nieuwe borduurmotief in multipart.vp4-formaat te houden
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samen met eventuele andere borduurmotieven in het werkgebied en kies Export
(Exporteren) om het op te slaan in andere formaten, geoptimaliseerd voor borduren.

Snelkoppelingen
■
■

Tab Wizards, PhotoStitch Wizard uitklapmenu:
Toetsen: Alt, W, P R

De PhotoStitch Wizard gebruiken
1
2

3

Start de Wizard. De wizard wordt geopend op de pagina Borduurmotieftype kiezen.
Klik op de gewenste optie. Kies uit:
• Maak een PhotoStitch-borduurmotief in kleur
• Maak een PhotoStitch-borduurmotief in sepia
• Maak een monochroom PhotoStitch-borduurmotief
• Maak een PhotoStitch-borduurmotief met kleurentegeltjes
• Maak een lineair PhotoStitch-borduurmotief.
De opties Color PhotoStitch (in kleur), Sepia PhotoStitch (sepia), Monochrome PhotoStitch (monochroom)
en Color Tile PhotoStitch (Kleurentegeltjes) zijn alleen beschikbaar als u PREMIER+™ 2 ULTRA bezit.
Klik op Next (Volgende). De pagina Choose Picture (Afbeelding kiezen) verschijnt.

4

Klik op de gewenste optie:
• Load a Picture
• Paste Picture

(Een afbeelding laden), om een bestaand afbeeldingsbestand te selecteren.
(Afbeelding plakken) om de afbeelding op het klembordblok te laden.

• From Scanner or Camera
(Van scanner of camera) om een afbeelding rechtstreeks te verkrijgen
van een scanner of digitale camera.
• Social Media Picture (Social media-afbeelding) om een afbeelding te laden van Facebook®
5
6
7
8

,

Instagram®
, Flickr®
, of Twitter®
.
Selecteer uw afbeelding. De afbeelding verschijnt in het voorbeeldvenster.
Klik op Next (Volgende). De pagina Rotate and Crop Picture (Afbeelding roteren en bijsnijden)
verschijnt.
Indien nodig kunt u de afbeelding met elke hoek van 0 tot 359 graden roteren. Dit kan handig zijn bij
het rechtzetten van gescande foto’s.
Stel indien nodig de bijsnijlijnen bij om het gewenste gebied van de afbeelding te selecteren. Klik op
Automatic (Automatisch) om opnieuw te beginnen.
Klik en sleep in het bijsnijvak om het te verplaatsen.
De stippellijnen geven de bijsnijgrootte aan.
U kunt ook bijsnijden in een vaste richting en selecteren uit vierkant, staand en liggend.
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9
10

Klik op Next (Volgende). De pagina Remove Background (Achtergrond verwijderen) verschijnt.
Gebruik Flood Fill (Volledig opvullen)
om aangrenzende vlakken met kleuren die op elkaar lijken
te verwijderen. Gebruik de grote
, gemiddelde
en kleine
gum om achtergrondgebieden
’uit te vegen’.
Gebruik Undo (Ongedaan maken)
om de laatste handeling ongedaan te maken en Reset om terug te
gaan naar de oorspronkelijke afbeelding.

11
12
13
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Voor een lineaire PhotoStitch is het niet belangrijk als een paar kleine stukjes achtergrond blijven staan,
omdat de achtergrondsteeklijnen niet worden beïnvloed. Het is het beste om bij het maken van een
kleuren-PhotoStitch alle stukjes achtergrond te verwijderen omdat die kunnen leiden tot ’losse steken’.
Klik op Next (Volgende). De pagina voor Picture Options (Opties afbeelding) verschijnt.
Aanvankelijk is Autolevel ingeschakeld. Autolevel past automatisch de helderheid en het contrast
aan. Deselecteer de optie als de kleuren vervormd raken.
Om het rode-ogeneffect te verwijderen dat door flitslicht wordt veroorzaakt, selecteert u Rode ogen
verwijderen
en maakt u een ovaal om het gewenste gebied heen.
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Verhoog de verzadiging om de kleuren intenser te maken, bijvoorbeeld om bleke huidskleuren
’warmer’ te maken.

Sla de afbeelding indien gewenst op, om het project later aan te kunnen passen.
Klik op Next (Volgende). De pagina Ontwerpgrootte (Design Size) verschijnt. Stel de grootte van het
borduurmotief in met Height (Hoogte) of Width (Breedte). De verhoudingen van de afbeelding
blijven behouden als u vergroot/verkleint.
Klik op Next (Volgende). Als Lineaire PhotoStitch is geselecteerd op de pagina Borduurmotieftype
kiezen, verschijnt de pagina Choose Thread Colors for Linear Photo Stitch (Garenkleuren voor lineaire
PhotoStitch kiezen).
Om de garenkleur te veranderen, klikt u op Thread Color
(Garenkleur) en selecteert u een nieuwe
kleur in het dialoogvenster Color Selection (Kleurselectie).
Selecteer een artistiek effect uit de uitklaplijst. De beschikbare opties zijn Linear (Lineair), Spiral
(Spiraal) en vier Maze (Doolhofeffecten).

Gebruik de schuifbalk Shade Range (Schaduwbereik) om het bereik van licht en donker op de
afbeelding aan te passen.
Op deze pagina staat ook het aantal steken van het borduurmotief, de hoogte, breedte van het
borduurmotief en het totale aantal kleurwijzigingen.
Selecteer Enhance Detail (Detail verbeteren) om detail in de foto naar voren te halen, bijvoorbeeld in
een foto’s waarin het gezicht helder is, maar het contrast slecht.
De Scandiepte verwijst naar de afstand tussen de lijnen die een borduurmotief maken van een afbeelding.
Hoe lager de waarde van de Scandiepte is, hoe meer details worden getoond in het borduurmotief en hoe
meer steken worden geproduceerd.
Density (Dichtheid) verandert de dichtheid van de steken langs iedere lijn, waarbij 1 de
standaarddichtheid is en 40 het meest open, met de minste steken.
Klik op Finish (Voltooien) om de wizard te sluiten.
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Een PhotoStitch in kleur maken
22
23
24

25

26
27

28
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Als u PREMIER+™ 2 ULTRA bezit, zijn de extra opties Color Photostitch (in kleur), Sepia Photostitch (sepiakleurig), Monochrome PhotoStitch (monochroom) en Color Tile PhotoStitch (met kleurentegeltjes)
beschikbaar op de pagina Choose Embroidery Type (Borduurmotieftype kiezen).
Selecteer een optie op de pagina Borduurmotieftype kiezen en klik op Next (Volgende).
Ga verder door de volgende pagina’s en stel opties naar wens in en klik op Next (Volgende). De
pagina Garenkleuren kiezen (Choose Thread Colors) wordt weergegeven.
Pas het aantal kleuren aan met de pijlen in het vak Kleurselectie (Color Selection) of typ het gewenste
aantal kleuren in.
Indien gewenst kan Focal Area (Focusgebied) worden gebruikt om te concentreren op de huidskleuren in
een gezicht, in plaats van op het haar of de kleding.
Om een bepaalde garenkleur te veranderen, selecteert u de kleur, klikt u op Change Thread (Garen
veranderen) en selecteert u een nieuwe kleur in het dialoogvenster Color Selection (Kleurselectie).
Verwijder de geselecteerde kleur van de lijst met Delete (Verwijderen) of alle kleuren van de lijst met Delete
All (Alles verwijderen). Ga terug naar de originele kleurenlijst met Reset.

Klik op Next (Volgende). De pagina PhotoStitch Embroidery Options (PhotoStitch-borduuropties)
wordt weergegeven.
Selecteer Enhance Detail (Detail verbeteren) om detail in de foto naar voren te halen, bijvoorbeeld in
een foto’s waarin het gezicht helder is, maar het contrast slecht.

Enhance Detail (Detail verbeteren) verandert de gebruikte kleuren niet, maar heeft invloed op de manier
waarop de kleuren worden gebruikt.
Op deze pagina staat ook het aantal steken van het borduurmotief, de hoogte, breedte van het
borduurmotief en het totale aantal kleurwijzigingen.
Klik op Finish (Voltooien) om de wizard te sluiten.
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Borduurmotieftypekiezen
Maak een borduurmotief in kleur

Gebruik monochroom of sepia
Gebruik een
kleurentegeltjes-effect
Gebruik een enkel garen om
een borduurmotief in één
kleur te maken

De opties Color PhotoStitch (in kleur), Sepia PhotoStitch (sepia), Monochrome PhotoStitch (monochroom)
en Color Tile PhotoStitch (Kleurentegeltjes) zijn alleen beschikbaar als u PREMIER+™ 2 ULTRA bezit.

Afbeelding kiezen
Selecteer een afbeeldingsbestand op uw computer
Plak een gekopieerde afbeelding
Importeer een bestand
van een scanner of camera
Laad een afbeelding van
Facebook®, Instagram®,
Flickr®, of Twitter®
U ziet een voorbeeld
van de afbeelding

Gebruik de pagina Choose Picture (Afbeelding kiezen) om de afbeelding te kiezen die u wilt
omzetten in een PhotoStitch. De volgende bestandsformaten kunnen worden geladen:
Windows of OS2 Bitmap (.bmp), JPEG-JFIF Compliant (.jpg, .jif, .jpeg), PatternCAD (.4dq),
Portable Network Graphics (.png), Tagged Image File Format niet gecomprimeerd (.tiff., tif),
Windows Meta File (.wmf), Windows Enhanced Meta File (.emf) en Windows Icon (.ico).

Foto’s voor lineaire PhotoStitch
Foto’s voor lineaire PhotoStitch geven het beste resultaat als ze sterke contrasten op de
gezichten hebben en als er geen schaduw op het gezicht is.
Foto’s met het gezicht naar de camera gericht werken beter dan van de zijkant genomen foto’s omdat de
andere kant van het gezicht dan in de schaduw ligt. Een lichte achtergrond is vaak beter dan een donkere
achtergrond. Probeer de achtergrond te verwijderen in PREMIER+™ 2 PhotoStitch, als u dat bezit, of met
software voor beeldbewerking. Sla de afbeelding op voordat u de PhotoStitch maakt.
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Afbeelding roteren en bijsnijden
Zoom in en uit
Verander de hoek
van de afbeelding
Selecteer de hele afbeelding
Gebruik de standaardinstellingen voor bijsnijden
Snijd de afbeelding bij tot
een ingestelde vorm
Pas de bijsnijlijnen
aan naar wens

Indien nodig kunt u de afbeelding met elke hoek van 0 tot 359 graden roteren. Dit kan
handig zijn bij het rechtzetten van gescande foto’s. Gebruik de bijsnijlijnen om het
gedeelte van de afbeelding te selecteren dat moet worden gebruikt om de PhotoStitch te
maken.
Om meer detail te krijgen op het gezicht van een persoon, is het vaak handig zodanig bij te snijden dat
alleen het hoofd en een gedeelte van de schouders te zien zijn.

Klik en sleep in het bijsnijvak om het te verplaatsen.

Achtergrond verwijderen
In- en uitzoomen
Verwijder gebieden
met een soortgelijke kleur
Verwijder achtergrondgebieden
met een van de gummen
Maak de laatste actie ongedaan
Begin opnieuw

Gebruik de pagina Remove Background (Achtergrond verwijderen) om de achtergrond
van de foto te verwijderen, om het gezicht van de persoon of een ander onderwerp te
benadrukken.
U verkrijgt de beste resultaten als de achtergrond volledig wordt verwijderd en alleen het gezicht zelf
overblijft. Door sterk contrasterende kleuren op de achtergrond te verwijderen, kunnen subtiele
kleurvariaties in het gezicht van de persoon naar voren komen.
Voor een lineaire PhotoStitch is het niet belangrijk als een paar kleine stukjes achtergrond blijven staan,
omdat de achtergrondsteeklijnen niet worden beïnvloed. Het is het beste om bij het maken van een
kleuren-PhotoStitch alle stukjes achtergrond te verwijderen omdat die kunnen leiden tot ’losse steken’.
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Opties afbeeldingen
Zoom in op de afbeelding
Verbeter de helderheid
en het contrast
Verwijder het rode-ogeneffect
Keer terug naar de
oorspronkelijke afbeelding
Pas grijstonen en
huidskleuren aan
Sla de bewerkte afbeelding op

Gebruik de pagina Picture Options (Opties afbeeldingen) om rode ogen van uw foto te
verwijderen en om de verzadiging en het contrast in de foto aan te passen.

Verwijder het rode-ogeneffect van een foto
1
2
3

4
5

Klik op Select Eye (Oog selecteren)
.
Gebruik Inzoomen
om het betreffende gebied te vergroten.
Teken een ovaal rondom het betreffende oog in het paneel Source Picture (Bronafbeelding).
Eventueel helder rood in dat deel van de afbeelding wordt bedekt met blauw, om het rode effect
tegen te gaan.
Als u een fout maakt, kunt u Reset gebruiken om het verwijderen van rode ogen terug te draaien en kunt u
het opnieuw proberen.
Controleer het resultaat in het paneel Preview (Voorbeeld).
Verwijder alle eventuele andere rode ogen van de foto.

Borduurmotiefgrootte

Stel de hoogte of breedte
van het borduurmotief in

Gebruik de pagina Design Size (Ontwerpgrootte) om de hoogte of breedte van uw
borduurmotief in te stellen, met de andere afmeting die van de afbeelding is berekend.
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Garenkleuren kiezen
Zoom in en uit
Keer terug naar de
oorspronkelijke kleurenlijst
Stel het aantal kleuren in
Selecteer een garenassortiment
Kies een garen

Verander een garenkleur
Verwijder een kleur
Verwijder alle kleuren
Kies een kleur van de afbeelding

Gebruik de pagina Choose Thread Colors (Garenkleuren kiezen) om garenkleuren bij de
kleuren van de afbeelding te laten passen. De pagina Garenkleuren kiezen van de
PhotoStitch Wizard verschijnt alleen als u een kleuren-, sepia-, monochroom of
kleurentegeltjes-PhotoStitch maakt.

Garenkleuren kiezen (Lineaire PhotoStitch)

Verander de kleur van
het borduurmotief
Gebruik een spiraalof doolhofeffect
Verander de hoek
van de steeklijn
Verander het contrast
Breng detail in de
afbeelding naar voren
Pas de afstand tussen lijnen aan
Verander de steekdichtheid
Plaats op het werkgebied

De lineaire-PhotoStitch-versie van de pagina Garenkleuren kiezen van de PhotoStitch
Wizard verschijnt alleen als u een lineair borduurmotief maakt.
Gebruik de pagina Choose Thread Colors (Garenkleuren kiezen) om de garenkleur voor
het borduurmotief te kiezen. U kunt, optioneel, een artistiek steekeffect selecteren, kiezen
of de hoek van de steken al dan niet moet worden veranderd en detail en contrast op de
afbeelding verbeteren.

Artistiek effect
Selecteer een artistiek effect uit de uitklaplijst. De beschikbare opties zijn Linear (Lineair),
Spiral (Spiraall) en vier Maze (Doolhofeffecten).
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Monochroom lineair
Gebruik Monochroom lineair
voor rechte garenlijnen voor een basissteekpatroon. De
lijnen zijn glad voor lichte gebieden van de afbeelding. Zigzagsteken langs de lijnen
benadrukken het detail van de afbeelding.

Monochroom spiraal
Gebruik Monochroom spiraal
voor ronde garenlijnen voor een basissteekpatroon. De
lijnen zijn glad voor lichte gebieden van de afbeelding. Zigzagsteken langs de lijnen
benadrukken het detail van de afbeelding.

Monochroom doolhof
Gebruik de modi Monochrome Maze (Monochroom Doolhof ) ( ,
,
en
) voor
een van de vier patronen om de afbeelding op te bouwen. Er worden weinig steken gezet
in lichte gebieden van de afbeelding, waardoor ook de basisvorm van de gekozen
doolhofmodus zichtbaar is. Een verhoogde steekdichtheid benadrukt het detail in de
afbeelding.

Hoek
Gebruik Angle (Hoek) om aan te passen onder welke hoek de steken voor het
borduurmotief worden gemaakt.
Voer een hoek in van 0 tot 359 graden. De oorspronkelijke instelling is 0.
Verander de Angle (hoek) door een nummer in te typen in het vakje of gebruik de pijlen omhoog en
omlaag om het nummer te veranderen. De computer berekent opnieuw hoe de afbeelding moet worden
geborduurd.

Veranderingen in de hoek zijn zichtbaar in het voorbeeldvenster.

Schaduwbereik
Verander het contrast op de afbeelding. Negatieve waarden maken de afbeelding
donkerder en positieve waarden lichter.

Detail verbeteren
Met Enhance Detail (Detail verbeteren) worden de details van de afbeelding opvallender.
Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de definitie te verbeteren van een foto met veel
detail maar weinig contrast.

Scandiepte
De Scandiepte verwijst naar de afstand tussen de lijnen die een borduurmotief maken van
een afbeelding. Hoe lager de waarde van de Scandiepte, hoe meer details worden
weergegeven in het borduurmotief en hoe meer steken worden geproduceerd.
Scandiepte kan worden veranderd van 1 tot 20 (instelling 2 wordt aanbevolen). De
standaardinstelling is 2.
Veranderingen in de scandiepte zijn zichtbaar in het voorbeeldvenster.

Dichtheid
De dichtheid van de steken langs ieder lijn kan worden ingesteld van 1 tot 40. Hoe lager
het nummer, hoe dichter de steken op elkaar komen te staan en hoe meer steken er
worden geproduceerd.
Afhankelijk van de gebruikte stof en machine, kan een lagere waarde meer detail geven in
het borduurwerk. De aanbevolen (en standaard-) instelling is echter 2.
Veranderingen in de dichtheid zijn zichtbaar in het voorbeeldvenster.
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PhotoStitch-borduuropties

Verander de steekdichtheid
Verbeter het detail
van de afbeelding

Bekijk een voorbeeld
van het borduurmotief
Bekijk de informatie
over het borduurmotief
Plaats op het werkgebied
Maak verdere bewerkingen

Met de pagina PhotoStitch-borduuropties kunt u het uiteindelijke borduurmotief bekijken
en controleren in 3D voordat u de PhotoStitch Wizard sluit.
Gebruik na het aanmaken van een PhotoStitch-borduurmotief de tabs Omlijsting of
Omranding om uw project te voltooien. Als u wenst, kunt u ook teksten toevoegen.

Opties kleurentegeltjes
In- en uitzoomen
Kies een tegelvorm en -grootte
Selecteer cordon- of opvultegels
Stel de steekhoek in

Bekijk de informatie
over het borduurmotief
Plaats op het werkgebied

De pagina Color Tile Option (Opties kleurentegeltjes) van de PhotoStitch Wizard verschijnt
alleen als u een kleurentegeltjes-borduurmotief maakt. Gebruik de pagina Color Tile
Options (Opties kleurentegeltjes) om tegels te selecteren en de steekopties ervoor in te
stellen.

PREMIER+™ 2 PhotoStitch
In de PREMIER+™ 2 PhotoStitch-module kunt u uw afbeelding verder bewerken. Verwijder
achtergrondgebieden en rode ogen en gebruik beeldeffecten en schildergereedschappen
om uw afbeeldingen te verbeteren. Lijst de PhotoStitch automatisch in met uw keuze uit
honderden omlijstingen, hoeken of zelfs machinemotiefsteken. Raadpleeg voor meer
informatie de PREMIER+™ 2 PhotoStitch-referentiegids en -Help. Alleen beschikbaar als u
PREMIER+™ 2 ULTRA bezit.
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Quilt Block Wizard

7

Gebruik de Quilt Block Wizard
om automatisch een opgevuld of contour-quiltblok te
creëren. U kunt zelfs een quiltopvulling rondom een borduurmotief maken!
De Quilt Block Wizard is alleen beschikbaar in PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.

De afmetingen van het meest recent gebruikte quiltblok worden onthouden, zelfs als het programma
opnieuw is gestart. Informatie over het gebruikte opvulpatroon wordt opgeslagen in de instellingen van
het borduurmotief dat is aangemaakt.

Quiltblokstijl selecteren
De Quilt Block Wizard start op de pagina Select Quilt Block Style (Quiltblokstijl selecteren).
Hiermee kunt u een van de vijf quiltblokstijlen selecteren.

Rondom een
borduurmotief opvullen
Opgevulde interne vorm
Vorm omhuld door opvulling
Opgevuld quiltblok
Quiltblok: geen vorm of opvulling

Selecteer een stijl voor het quiltblok. Kies de gewenste optie en klik dan op Next
(Volgende) om naar de pagina Select Size (Grootte selecteren).
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Opgevuld quiltblok; binnenste borduurmotief
Gebruik Filled Quilt Block (Opgevuld quiltblok; Inner Embroidery (Binnenste
borduurmotief ) om een opgevuld quiltblok rondom een borduurmotief te
maken.

Contour quiltblok; Opgevulde binnenvorm
Gebruik contour quiltblok; Opgevulde binnenvorm om een ongevuld
quiltblok te maken met een opgevulde vorm.

Opgevuld quiltblok; Contour binnenvorm
Gebruik Opgevuld quiltblok; Contour binnenvorm om een quiltblok te
maken met een ongevulde vorm, omringd door een opvulling.

Opgevuld quiltblok; geen binnenvorm
Gebruik Opgevuld quiltblok; Geen binnenvorm om het quiltblok op te vullen
met een motief of patroon.

Contour quiltblok; Geen binnenvorm
Gebruik Contour quiltblok; Geen binnenvorm om een quiltblok te maken
zonder een interne vorm of opvulling. Deze optie is handig bij het maken van
blokken die u aan elkaar moet naaien.

Grootte selecteren
Gebruikt de pagina Select Size (Grootte selecteren) om een vorm voor uw quiltblok te
selecteren, de grootte en hoek ervan in te stellen en een snijlijn rondom het blok toe te
voegen.
Selecteer een van
de negen vormen
Stel de hoek van het quiltblok in
Stel de grootte van
het quiltblok in
Creëer een naadtoeslag

Selecteer een van de 9 vormen uit de uitklaplijst.
Al deze quiltblokken kunnen als mozaïek worden gemaakt; ze vullen een gebied op als ze afzonderlijk
worden getegeld of worden gecombineerd met een andere vorm, zonder overlappen of gaten.

Gebruik Angle (Hoek) om aan te passen onder welke hoek het quiltblok wordt gemaakt en
weergegeven. Dit is een eenvoudige manier om een blok “op de punt” te plaatsen.
Klik op het pictogram Rotate 45
(Roteren 45) om de vorm 45 graden rechtsom te
roteren.
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Borduurmotief laden
Blader naar een borduurmotief
Plak een gekopieerde
borduurmotief
Bekijk de inhoud van
het klembord

Bekijk een voorbeeld van het
geopende borduurmotief

Met de pagina Load Embroidery (Borduurmotief laden) kunt u een borduurmotief laden
om in het midden van uw quiltblok te gebruiken.

Borduurmotief aanpassen
Als u een borduurmotief laadt dat te groot was voor het gespecificeerde quiltblok, krijgt het een rode
omranding. Keer terug naar de pagina Select Quilt Block Style (Quiltblokstijl selecteren) en kies een andere
grootte voor het quiltblok, of selecteer een ander borduurmotief.
Sleep het borduurmotief
op zijn plaats
Stel de hoek van de
borduurmotief in
Spiegel het borduurmotief
horizontaal
Spiegel het borduurmotief
verticaal
Stel de ruimte rondom
het borduurmotief in

Gebruik de pagina Adjust Embroidery (Borduurmotief aanpassen) om de hoek en de
positie van het borduurmotief binnen het quiltblok en de marge eromheen in te stellen.
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Vorm selecteren
Selecteer een interne vorm

Stel de hoek van de vorm in

Voer de afmetingen
voor de vorm in
Klik en sleep om de vorm
te vergroten/verkleinen

Selecteer een interne vorm voor uw quiltblok en stel de grootte en hoek ervan in.

Opvulpatroon selecteren
Maak een gemeanderde opvulling
Maak een opvulling
met parallelle lijnen
Maak een gebied met
crosshatch opvulling
Selecteer decoratieve steken
voor een motiefopvulling
Gebruik echolijnen rondom de
vorm of het borduurmotief
Maak een opvulling met
contourlijnen
Selecteer een vorm
en motieflijnen

Kies een opvultype voor uw quiltblok en stel de opties ervoor in.

Quilt Block Wizard Voorbeelden
Een borduurmotief in een quiltblok omringen met een echo-opvulling
1
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Klik in de tab Wizards: op Quiltblok
.
De pagina Select Quilt Block Style (Quiltblokstijl selecteren) verschijnt.
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Selecteer Filled Quilt Block (Opgevuld quiltblok); Inner Embroidery (Borduurmotief
binnenin)
.
Hierdoor wordt een opgevuld quiltblok gemaakt met een borduurmotief in het midden.

3
4

Klik op Next (Volgende). De pagina Select Size (Afmeting selecteren) verschijnt.
Klik op de uitklappijl rechts van de lijst Shape (Vorm). U kunt selecteren uit negen
vormen.
Al deze quiltblokken kunnen als mozaïek worden gemaakt; ze vullen een gebied op als ze
afzonderlijk worden getegeld of worden gecombineerd met een andere vorm, zonder
overlappen of gaten.
Selecteer in de uitklaplijst Shape (Vorm) Shape 6, een zeshoek.
Klik in Enter Size (Grootte invoeren) op de pijl van het uitklapmenu. Voor een zeshoek
kunt u selecteren uit Point to Point (Punt naar punt), Side (Zijkant) of Side to Side
(Zijkant naar zijkant).
Controleer of Punt naar punt is geselecteerd in Enter Size (Grootte invoeren).
Stel meting A in op 150 mm.
Controleer of “Include a cut line around my Quilt Block” (Een snijlijn rondom mijn quiltblok
aanbrengen) is geselecteerd.

5
6
7
8
9

10
11
12
13

Klik op Next (Volgende) en de pagina Borduurmotief laden (Load Embroidery) van de wizard
verschijnt.
Klik op het pictogram Open Embroidery
(Borduurmotief openen) en het dialoogvenster Openen
verschijnt.
Blader in het dialoogvenster Openen naar de map
Documenten\Premier+2\Samples\Premier+Emb\Stitch2\Flowers.
Blader indien nodig omlaag om meer borduurmotieven te zien totdat u het borduurmotief ’Iris
Single’ ziet.
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14

15

16

17
18

Klik op het borduurmotief ’Iris Single’ om
het te selecteren, klik dan op Openen en
het borduurmotief wordt op het
voorbeeldgebied geladen.
De afmetingen, het aantal steken en de
garenkleuren die in het borduurmotief
worden gebruikt, worden weergegeven onder
het voorbeeldvenster.
Klik op Volgende (Next). De pagina Adjust
Embroidery (Pas borduurmotief aan)
verschijnt. Het borduurmotief wordt in het
midden van de quiltblokvorm geplaatst,
met een duidelijke marge en een blauw
opvulgebied eromheen.
Klik tweemaal op Roteren 45
. Het
borduurmotief wordt 90 graden rechtsom geroteerd in het voorbeeldvenster.
U kunt Angle (Hoek) en Rotate 45
(Roteren 45) gebruiken om de vorm 45 graden te roteren, of een hoek
die u kiest, rechtsom.
Stel het Angle numbers box (cijfervak Hoek) op nul om het borduurmotief terug te plaatsen in de
oorspronkelijke positie.
Klik op Mirror Vertically
(Verticaal spiegelen) om het borduurmotief om te keren.
Gebruik Mirror Horizontally
spiegelen, of Mirror Vertically
spiegelen.

19
20
21

22

23
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(Horizontaal spiegelen) om het borduurmotief van boven naar beneden te
(Verticaal spiegelen) om het borduurmotief van links naar rechts te

Klik opnieuw op Verticaal spiegelen
om het borduurmotief terug te plaatsen in de vorige positie.
Klik op de pijl omhoog naast Margin (Marge) om de marge met 2 mm te vergroten. De marge rondom
het bloem-borduurmotief wordt groter.
Klik en sleep het borduurmotief zodat de marge buiten de rand
van het quiltblok ligt. De blauwe opvulling verdwijnt en de lijn
die de rand van de marge aangeeft, wordt rood.
U kunt het terug slepen naar de oorspronkelijke positie, maar het is
net zo gemakkelijk om het borduurmotief opnieuw te laden.
Klik op Back (Terug). Klik op de pagina Load Embroidery
(Borduurmotief laden) op Open Embroidery (Borduurmotief
openen) om het dialoogvenster Openen te openen en laad Iris
Single opnieuw.
Klik op Next (Volgende). Op de pagina Adjust Embroidery (Pas
borduurmotief aan) is het borduurmotief teruggekeerd naar de
oorspronkelijke positie en instellingen.
Als u op Next (Volgende) heeft geklikt zonder het borduurmotief opnieuw te laden, blijven uw
veranderingen behouden.
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25

26
27

28
29

30

31

Klik op Next (Volgende). De pagina Selecte
Fill Pattern (Opvulpatroon selecteren)
verschijnt.
Het borduurmotief wordt omringd door een
niet-genaaide marge en de
standaardopvulling, een meanderopvulling.
De toets Options (Opties) is beschikbaar om
de meanderopvulling-instellingen te
veranderen.
Klik op Echo
. De opvulling rondom het
borduurmotief verandert in een echoopvulling.
De buitenste lijnen van de echo-opvulling
volgen de contour van het quiltblok, terwijl de
binnenste lijnen de contour van het
borduurmotief volgen.
Klik op de Options button for Echo fill (Opties voor echo-opvulling). Het dialoogvenster Echo Fill
properties (Eigenschappen echo-opvulling) wordt geopend.
Stel de Gap (Ruimte) in op 4,0 mm en controleer of de steeklengte 2 mm is.
De stijl is ingesteld op style 1, afgeronde hoeken. U kunt ook vierkante (Style 2) of diagonale (Style 3)
hoeken gebruiken.
Deze stijlen hebben sterkere effecten als u de opties van Inner Shape quilt blok (Binnenste vorm quiltblok)
gebruikt.
Klik op OK om het effect van de veranderingen te bekijken.
De ruimte tussen het borduurmotief en de echolijnen is groter dan
de ruimte tussen de lijnen zelf. Klik op Back (Terug) om terug te
keren naar de pagina Adjust Embroidery (Borduurmotief
aanpassen).
Stel de marge in op 4 mm en klik dan op Next (Volgende) om terug
te keren naar de pagina Select Fill Pattern (Opvulpatroon
selecteren).
De eerste lijn van de echo-opvulling start nu op dezelfde afstand van
het borduurmotief als de andere lijnen ten opzichte van elkaar.
Er zijn diverse kleine ’eilandjes’ rondom de bloem.
Klik onder Echo op Options (Opties) en stel in het dialoogvenster
Echo Fill (Echo-opvulling) de Gap (Ruimte) in op 4,2 mm. Klik op OK.
Hierdoor wordt de afstand tussen de steeklijnen iets veranderd en worden de eilandjes verwijderd, maar de
afstand is nog wel gelijk aan de marge.

Pas de ruimte en stijl en de positie van het borduurmotief aan om de gewenste resultaten te verkrijgen.
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32

33

Klik op Finish (Voltooien) om het voltooide quiltblok in het
werkgebied te plaatsen, zoals op de afbeelding.
Twee rijen steken rondom het quiltblok tonen de lijnen aan de rand
van het blok waar de stof moet worden gesneden en gevouwen.
Let op de oranje grepen voor de groep die van het borduurmotief is
gecreëerd, de echolijnen en de snijlijn.
Selecteer in het Color Worksheet (Kleurenwerkblad) de kleuren
voor de echolijnen en de snijlijn en verander ze in het
donkerpaars dat wordt gebruikt voor de Iris-bloembladen in het
borduurmotief.
De kleur van de steken in de opvulling past nu bij de hoofdkleur van
het borduurmotief.

Een echo rondom een borduurmotief tonen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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Klik op New
(Nieuw) en klik dan in de Quick Access-werkbalk op Insert Embroidery
(Borduurmotief invoegen). Het dialoogvenster Openen verschijnt.
Blader in het dialoogvenster Openen naar
Documenten\Premier+2\Samples\Premier+Emb\Stitch2\Quilting.
Klik op het borduurmotief Blanket Stitch Flower om het te selecteren en klik dan op Openen. Het
bloemen-borduurmotief verschijnt in het werkgebied.
Met het bloemen-borduurmotief nog geselecteerd, klik op de Home Tab op Copy
(Kopiëren). De
bloem verschijnt op het klembord.
Klik in de tab Wizards: op Quiltblok
. De pagina Select Quilt Block Style (Quiltblokstijl selecteren)
verschijnt.
Selecteer Filled Quilt Block (Opgevuld quiltblok); Inner Embroidery (Borduurmotief binnenin)
.
Hierdoor wordt een opgevuld quiltblok gemaakt met een borduurmotief in het midden.
Klik op Next (Volgende). De pagina Select Size (Afmeting selecteren) verschijnt.
Klik op de uitklappijl rechts van de lijst Shape (Vorm). U kunt selecteren uit 9 vormen.
Al deze quiltblokken kunnen als mozaïek worden gemaakt; ze vullen een gebied op als ze afzonderlijk
worden getegeld of worden gecombineerd met een andere vorm, zonder overlappen of gaten.
Selecteer in de uitklaplijst Shape (Vorm) Shape 6, een zeshoek.
Controleer of Point to Point (Punt naar punt) is geselecteerd in Enter Size (Grootte invoeren) en of
“Include a cut line around my Quilt Block” (“Een snijlijn rondom mijn quiltblok aanbrengen”) is
geselecteerd.
Stel meting A in op 200mm.
Klik op Next (Volgende) en de pagina Borduurmotief laden (Load Embroidery) van de wizard
verschijnt. De Blanket Stitch Flower is te zien in het klembordblok in het dialoogvenster.
Klik op Paste
(Plakken). De dekensteekbloem wordt in het voorbeeldvenster geplaatst.
Gebruik Kopiëren en plakken om borduurmotieven te gebruiken die u heeft aangemaakt of geladen in
PREMIER+™ 2 Embroidery in de Quilt Block Wizard.
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De afmetingen, het aantal steken en de garenkleuren die in het borduurmotief worden gebruikt, worden
weergegeven onder het voorbeeldvenster.
Klik op Volgende (Next). De pagina Adjust Embroidery (Pas borduurmotief aan) verschijnt. Het
borduurmotief wordt in het midden van de quiltblokvorm geplaatst, met een duidelijke marge en
een blauw opvulgebied eromheen.

Klik op Next (Volgende). De pagina Selecte Fill Pattern (Opvulpatroon selecteren) verschijnt.
Het borduurmotief wordt omringd door een niet-genaaide marge en de standaardopvulling, een
meanderopvulling. De toets Options (Opties)is beschikbaar om de meanderopvulling-instellingen te
veranderen.
Klik op Echo
. De opvulling rondom het borduurmotief verandert in een echo-opvulling, om de
dekensteekbloem te benadrukken.
De buitenste lijnen van de echo-opvulling volgen de contour van het quiltblok, terwijl de binnenste lijnen
de contour van het borduurmotief volgen.

Klik op Finish (Voltooien) om het voltooide quiltblok in het werkgebied te plaatsen.

PREMIER+™ 2 Embroidery Extra Quilt Block Wizard
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Word Sculpt Wizard

8

Gebruik de Word Sculpt Wizard
om automatisch
een woordmotief te creëren met de contour, woorden
en lettertypes van uw keuze.
De Word Sculpt Wizard is alleen beschikbaar in PREMIER+™ 2
Embroidery Extra.
De aanvankelijke grootte wordt ingesteld door de borduurring.
De meest recent gebruikte waarden worden binnen een sessie
bewaard. Informatie over de contour, woorden en lettertype die
worden gebruikt, wordt opgeslagen in de instellingen van het
borduurmotief.

Selecteer een contour
Gebruik de pagina Select Outline (Contour selecteren)
om een vorm voor uw borduurmotief te selecteren, stel de grootte en hoek in, kies een
steektype voor de contour en pas de instellingen ervan aan.
Selecteer een van de
meer dan 300 vormen
Stel de grootte van
het borduurmotief in
Stel de hoek van het
borduurmotief in
Spiegel de contour van
het borduurmotief
Kies een steektype en pas het aan
Bekijk de informatie
over het borduurmotief

Selecteer woorden
Voer woorden voor
het borduurmotief in
Gebruik alleen hoofdletters
Gebruik ieder woord eenmaal
Stel de lettertypegrootte
en de marge in
Gebruik een willekeurig
aantal verschillende lettertypes
Kies één lettertype voor
het borduurmotief
Selecteer een kleurenpalet
Stel de richting van
de woorden in
Toon of ververs het voorbeeld
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Maak een Word Sculpt Design van een vis
1

2
3

4
5

Klik in de tab Wizards: op Word Sculpt
. De pagina
Select Outline (Contour selecteren) van de Word Sculpt
Wizard verschijnt.
Een grote borduurring is het beste voor het creëren van een
woordsculptuur.
Klik op de uitklappijl voor de lijst Shape (Vorm). U kunt
selecteren uit meer dan 200 vormen.
Blader in de uitklaplijst Vorm omlaag naar de categorie
Animals - Underwater en selecteer de vorm Vis 3.
De grootte van het borduurmotief wordt ingesteld door de op
dat moment geselecteerde borduurring. U hoeft de
instellingen in Select Size (Grootte selecteren) niet te
veranderen voor dit borduurmotief.
Controleer of Angle (Hoek) op 0 staat, en of Mirror
(Spiegelen) niet is geselecteerd.
Gebruik Hoek en Spiegelen om de positie van de contour aan te passen.
Zorg dat in Stitch Type (Steektype) Satin Line (Cordonlijn)
is geselecteerd.
Voor een ander effect kunt u Motif Line (Motieflijn)
selecteren en op Options (Opties) klikken om

een ander motief met bijbehorende instellingen te kiezen.

6
7

8
9
10

11
12
13
14

Klik op Next (Volgende) en de pagina Select Words (Woorden selecteren) verschijnt.
Voer in het tekstvak Words (Woorden) de woorden of zinnen in die u in uw borduurmotief wilt
gebruiken, gescheiden door een komma.
Niet al uw woorden worden mogelijk gebruikt. Gebruik een woord tweemaal in uw lijst als u wilt dat het
vaak voorkomt in het borduurmotief.
Het is makkelijker om de lijst in een tekstverwerker te maken en dan te plakken.
Indien gewenst kunt u Upper case only (Alleen hoofdletters) deselecteren om hoofdletters en kleine
letters te gebruiken en Use words once (Woorden eenmaal gebruiken) selecteren als u niet wilt dat de
woorden worden herhaald.
Stel de Margin (Marge) in op 1 mm om de woorden dicht bij elkaar te plaatsen.
Verminder de Font Size (Lettertypegrootte) tot 11 mm zodat er meer woorden in de viscontour passen.
Controleer of Random fonts (Willekeurige lettertypes) is geselecteerd.
Willekeurige lettertypes gebruikt veel verschillende lettertypes die zijn aanbevolen voor de geselecteerde
lettertypegrootte. Zowel Antonia 10-20 mm als Arial 08-14 mm kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt als
de lettertypegrootte is ingesteld op 11 mm.
Selecteer in Color Theme (Kleurenthema) Blue (Blauw) uit het uitklapmenu. De contour en woorden
gebruiken nu verschillende kleuren blauw.
Controleer in Orientation (Richting) of Random (Willekeurig) is geselecteerd.
Kies voor een ander effect Horizontaal en verticaal of een van de andere opties.
Klik op Refresh Preview (Voorbeeld verversen) om uw bijgewerkte instellingen te gebruiken.
Klik opnieuw op Voorbeeld verversen. De rangschikking van de woorden en het aantal gebruikte
woorden verandert.
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Verander de instellingen en gebruik Voorbeeld verversen totdat u tevreden bent met de resultaten.

16

Klik op Finish (Voltooien) om het borduurmotief in het werkgebied te plaatsen. Sla
deze originele
versie op, indien gewenst.
Het borduurmotief wordt geladen als een Groep en ieder woord is een tekstblok met gebogen lijntypes aan
de boven- en onderkant en Constraint (Beperking) ingesteld op Free (Vrij). U kunt ieder blok vrijwel iedere
vorm geven die u wilt.
Klik op Restrict Groups
(Groepen beperken) en klik dan op de gele greep op een van de
tekstblokken. U kunt de instellingen voor het blok zien.

17

18

19

20

21
22
23
24
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Raadpleeg voor meer informatie over het aanpassen van tekstblokken Creating Lettering (Teksten maken)
in de PREMIER+™ 2 Embroidery-referentiehandleiding of Help.
Klik en sleep de grepen op het blok om het de gewenste vorm te geven.
Gebruik Previous Design
(Vorige ontwerp) en Next Design
(Volgende ontwerp) om tussen de
borduurmotieven in de groep te bewegen.
Om het lettertype in een tekstblok te veranderen,
klikt u met rechts en selecteert u Properties
(Eigenschappen) in het contextmenu.
Als u een tekstblok een grotere afmeting wilt geven,
kan een ander lettertype er beter uitzien. Controleer
het groottebereik voordat u veranderingen
aanbrengt.
Om een woord aan het borduurmotief toe te
voegen, Copy
(Kopieert) en dan Paste
(Plakt) u een van de woorden en verplaatst u het
naar de gewenste positie.
Klik met de rechtermuisknop op het nieuwe woord en verander in het dialoogvenster Letter
Properties (Lettereigenschappen) de tekst en het lettertype. Klik op OK.
Klik in het gedeelte Color Select (Kleur selecteren) op het Designpaneel op de garenkleur en stel deze
zo in dat hij bij het thema past.
Geef het nieuwe woord de gewenste vorm.
Voeg woorden toe aan uw borduurmotief en breng ze in vorm en sla uw voltooide borduurmotief
dan op
.
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Project-in-the-Hoop Wizard

9

Gebruik de Project-in-the-Hoop Wizard
om een borduurmotief in de borduurring te
creëren met uw keuze van het type, de stijl en de afmetingen van het project. Volg de
PDF-instructies om uw project te borduren.
De Project-in-the-Hoop Wizard is alleen beschikbaar in PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.

De Project-in-the-Hoop Wizard gebruiken
Selecteer een categorie en een stijl voor het borduurmotief en voer dan de afmetingen
van uw project in. Klik op de toets View PDF Instructions (PDF-instructies bekijken) om
een kopie van de PDF-borduurinstructies te bekijken en af te drukken.

Selecteer een projectcategorie
Bekijk een voorbeeld van het projecttype
Selecteer een projectstijl

Bekijk een voorbeeld van het projectontwerp

Stel de afmetingen voor uw project in

Klik om de PDF-borduurinstructies te bekijken en af te drukken

Nadat u op OK heeft geklikt om het project te selecteren, lees
de instructies in de PDF, bekijk hoe het project is opgebouwd
in de Design Player
en maak dan eventuele aanpassingen
aan het hoofd-borduurmotief in het werkgebied.
Zorg ervoor dat u alleen het decoratieve borduurmotief verandert en niet
de constructiesteken. Behoud de volgorde van de delen van het project.
Gebruik de toetsen Vorig borduurmotief
en Volgend borduurmotief
op de Home-tab om tussen de delen van het project te stappen.

Verander de kleur van de constructiesteken van de decoratie,
zodat deze bij uw stof passen.
Sla uw project op
en borduur het dan in een geschikte
borduurring, volgens de instructies.
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Family Tree Wizard
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Gebruik de Family Tree Wizard
om een geborduurde stamboom te maken met tot drie
generaties voorouders of nakomelingen voor een persoon.
De Family Tree Wizard is alleen beschikbaar in PREMIER+™ 2 ULTRA.

Voer de namen en relaties van
andere familieleden in en selecteer
teksten, een omlijsting en
verbindingen die u voor de
stamboom wilt gebruiken.
Verzend de stamboom met het
gekozen thema voor aanpassing in
PREMIER+™ 2 Family Tree. Het wordt
ook opgeslagen als een .gedbestand. Gebruik op het
werkgebied Save (Opslaan) of Save
As (Opslaan als) om het stamboomborduurmotief op te slaan als een gegroepeerd .vp4-bestand voor later gebruik.
De meest recent gecreëerde stamboom wordt door de wizard opgeslagen. Deze wordt de volgende keer
dat de wizard wordt gebruikt opnieuw geopend.

Raadpleeg voor meer informatie over de Family Tree Wizard, de PREMIER+™ 2 Embroideryreferentiehandleiding en informatie over PREMIER+™ 2 Family Tree vindt u in de
PREMIER+™ 2 Family Tree-referentiehandleiding.

Family Tree Wizard
Selecteer de Family Tree Wizard
in de tab Wizards om een stamboom te maken voor
een persoon. De pagina Family (Familie) van de Family Tree Wizard verschijnt.
Voer de familieleden in voor een Descendants Chart (Nakomelingengrafiek) of voor een
Ancestors Chart (Vooroudergrafiek) en kies hoe de namen moeten worden weergegeven.
Selecteer een lettertypestijl, garenkleur, vorm en grootte. Omring de namen met een
omlijsting of versiering. Kies Connectors (Verbindingen) om de partners in de grafiek met
elkaar te verbinden.
Ga verder door de pagina’s met Next (Volgende) en Back (Terug) om de instellingen
te veranderen, of klik op Finish (Voltooien) op elk gewenst moment. Klik op Cancel
(Annuleren) om de wizard te sluiten zonder een stamboom te maken.
Eventuele bestaande stambomen blijven behouden in het werkgebied.

Snelkoppelingen
■
■

Tab Wizards:
Toetsen: Alt, W, F

Overzicht
1
2
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Klik in de tab Wizards op Family Tree
(Stamboom) om de Family Tree Wizard te starten.
Kies op de pagina Family (Familie) of u een Descendants Chart
(Nakomelingengrafiek) of een
Ancestors Chart
(Vooroudergrafiek) wilt starten.
In een Nakomelingengrafiek worden de partner, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van de
geselecteerde persoon weergegeven. In dit voorbeeld wordt een Nakomelingengrafiek gebruikt.
In een Vooroudergrafiek worden de vader en moeder, grootouders en overgrootouders van de
geselecteerde persoon weergegeven.
PREMIER+™ 2 Embroidery Extra Family Tree Wizard
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Als u al eerder een stamboomgrafiek heeft gemaakt, wordt u gevraagd of u de familiegegevens die u
eerder heeft ingevoerd wilt verwijderen. Klik op “Ja” om verder te gaan. Het dialoogvenster First
Individual (Eerste persoon) wordt geopend.
Om een bestaande stamboom op te slaan als een .ged-bestand, klikt u op de pagina Family (Familie) op
Send (Verzenden) naar PREMIER+™ 2 Family Tree
.
Voer in het dialoogvenster First Individual (Eerste persoon) de Given Name (Voornaam) en Family
Name (Achternaam) in van de persoon voor wie de stamboom is en geef aan of het een Male (Man) of
Female (Vrouw) is.
Klik op Next (Volgende) om meer personen aan de stamboom toe te voegen.

Voer de gegevens van de eerste
persoon van de stamboom in.

6
7
8

9
10
11

Voeg de gegevens van de
kinderen van de eerste
persoon toe.

Voeg de gegevens van de
kleinkinderen van de eerste
persoon toe.

Het stamboom-borduurmotief verschijnt naarmate u de gegevens invoert.
Voer de naam en het geslacht in van de partner en kinderen van de eerste persoon, voer de oudste
het eerst in.
Klik op Volgende om kleinkinderen toe te voegen (de kinderen van het oudste kind).
Klik opnieuw op Volgende om kleinkinderen toe te voegen voor de andere kinderen en daarna om
achterkleinkinderen toe te voegen voor de kleinkinderen.
Als u klaar bent met het invoeren van gegevens voor de stamboom, klikt u op Close (Sluiten) om de
stamboom te bekijken op de pagina Familie van de wizard.
Gebruik de toetsen Eerste persoon , Kinderen , Kleinkinderen en Achterkleinkinderen om de
gegevens voor de personen die u heeft ingevoerd te veranderen. Het dialoogvenster wordt geopend bij de
oudste; klik op Volgende om de andere kinderen te bekijken.
Gebruik de opties Display Names As (Geef namen weer als) om alleen de voornamen te tonen of om
ook de achternamen weer te geven.
Klik op Next (Volgende) om de in de stamboom gebruikte belettering te veranderen.
Selecteer op de pagina Lettering (Teksten) de stijl voor de tekst in de stamboom. Kies letttertype-,
grootte-, kleur-, tussenruimte- en steektype-opties voor de namen.
Stel de lettertypegrootte en de lay-out in Stel de steektype-opties in Verander de garenkleur

Kies een lettertype
12

Klik op Next (Volgende)

Stel het verbindingstype in

Pas andere instellingen aan of voltooi

om de in de stamboom gebruikte omlijstingen te veranderen.
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Kies op de pagina Frames (Omlijstingen) of u omlijstingen wilt gebruiken en selecteer een omlijsting,
hoeken, zijkantdelen of een versiering voor iedere persoon. Verander de kleur- en steekopties voor de
omlijsting.
Gebruik een omlijsting, hoeken of zijkantdelen

Verander het uiterlijk van de steken in de omlijsting

Gebruik versieringen
Verander de garenkleur voor de omlijsting
Selecteer een omlijsting Kies de positie van de versiering Pas andere instellingen
aan of voltooi
Plaats een omlijsting rondom iedere naam
14
15

Klik op Next (Volgende) om de verbindingen te veranderen die tussen partners in de stamboom
worden gebruikt.
Selecteer op de pagina Connectors (Verbindingen) cordonlijn of een stiksteeklijn voor verbindingen
of gebruik geen verbindingen.
Kies een lijntype voor
Verander de garenkleur
Pas andere instellingen aan of voltooi
de verbindingen

Verander de instellingen voor de verbindingen

Gebruik dubbele steeklijnen om een
partner-relatie aan te geven

16

Gebruik een verbinding met enkele of dubbele lijn voor partners. Verander de gebruikte garenkleur
voor verbindingen.

17

Controleer uw werk door op de wizard-tabs te klikken of door Next (Volgende) en Back (Terug)
te gebruiken om de Family Tree Wizard-pagina’s te bekijken. Pas uw instellingen naar wens aan.
Klik op Finish
(Voltooien) om de stamboomgrafiek in het werkgebied te plaatsen als een
gegroepeerd .vp4-bestand met vaste belettering en omlijstingen.

18

PREMIER+™ 2 Family Tree
In de PREMIER+™ 2 Family Tree-module kunt u een geborduurde grafiek maken van uw
stamboom met PhotoStitch-borduurmotieven, of met geappliqueerde foto’s van uw familie.
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Split Project Wizard
Gebruik de Split Project Wizard
om het te kunnen borduren.

11

om een groot borduurproject in gedeelten te splitsen

De Split Project Wizard is alleen beschikbaar in PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.

De Split Project Wizard gebruiken
1

2

3

4
5

Klik terwijl een groot project
open staat op Split
Project
(Project
opsplitsen) op de tab Wizards.
De pagina Borduurmotief
splitsen (Split Embroidery)
wordt geopend.
Klik op Change Hoop
(Borduurring veranderen) om
uw gewenste borduurring te
selecteren (hier:
240mmx150mm - Universal
Large Hoop 2).
Selecteer een
Borduurringgroep (Hoop
Group), een
Borduurringgrootte (Hoop Size) en de Richting (Orientation).
Selecteer de grootste enkelvoudige borduurring voor uw borduurmachine om het opnieuw in de
borduurring spannen tijdens het borduren zoveel mogelijk te beperken.
In veel omstandigheden werken de begininstellingen voor de andere opties van deze pagina het
beste, dus maak eerst een splitsing met die instellingen. Als er belangrijke gedeelten van het
borduurmotief worden gesplitst, klikt u op Back (Terug) en past u de instellingen aan.
Pas uw instellingen aan op de pagina Borduurmotief splitsen (Split Embroidery) en test de resultaten
totdat u tevreden bent met de splitslijnen. Gebruik het voorbeeld bij het aanpassen van de
borduurring en de overlap.
Vergroot of verklein de overlap totdat uw borduurmotieven in de borduurring passen.
Kies Running Stitch (Stiksteek) als Connection (Verbinding) en niet Trim (Afsnijden) als u grote
steekgebieden moet splitsen.
Gebruik Hoek-uitlijnsteken als licht-geborduurde gedeelten worden gesplitst en Rijgen (Baste) als dichtgeborduurde gedeelten worden gesplitst. Sommige naaimachines hebben speciale plaatsingsfuncties
waarbij geen uitlijnsteken nodig zijn.
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8

9
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Klik op Next (Volgende). De
pagina Save Embroidery
(Borduurmotief opslaan)
verschijnt.
Gebruik de toetsen Previous
(Vorige)
en Next
(Volgende)
bekijken om
de splitsing van het
borduurmotief te bekijken en
ga indien nodig terug naar de
pagina Split Embroidery
(Borduurmotief splitsen) om
uw instellingen aan te passen.
Klik op Export All Sections
(Alle gedeelten
exporteren)
om het
opgesplitste borduurmotief op te slaan. Blader naar uw map My Designs en geef het project een
naam. De gesplitste gedeelten worden automatisch genummerd.
Klik op Next (Volgende). De pagina Print Options (Afdrukopties) verschijnt.
Druk een plan en werkbladen
af voor uw overzicht:
• Met Overview (Overzicht)
wordt een plan van de
gesplitste gedeelten
afgedrukt, met de namen van
de gedeelten.
• Met Complete 2D Template
(Volledige 2D-sjabloon) wordt
een 2D-sjabloon van de
gesplitste borduurgedeelten
afgedrukt op ware grootte
met een contour om ieder
gedeelte heen om aan te
geven hoe ze op elkaar
moeten aansluiten.
• Met Worksheets
(Werkbladen) wordt een werkblad afgedrukt voor ieder gedeelte. Het werkblad geeft de afmetingen
van het motief weer, het totale aantal steken, een volledige lijst van de gebruikte garens en het aantal
steken voor ieder garen.
Het Overview (Overzicht) en Complete 2D Template (Volledige 2D-sjabloon) kan alleen worden afgedrukt
vanuit de Split Project Wizard.
Klik op Finish (Voltooien) om de wizard te sluiten.
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Borduurmotief splitsen

Selecteer een borduurring
Stel de overlap in
tussen gedeelten
Hoe een steekgebieden
te splitsen
Stel het type uitlijnsteek in
Verminder het trekken
van de stof (alleen bij
splitsen met rechte lijn)
Verplaatsingsmethode
tussen steekgebieden

De pagina Split Embroidery (Borduurmotief splitsen) wordt weergegeven wanneer de
Split Project Wizard wordt geopend. Gebruik de pagina Borduurmotief splitsen om de
gewenste borduurringgrootte, de splitsmethode, de overlap tussen
borduurringgebieden, welke steek er moet worden gebruikt, het compensatieniveau en
het verbindingstype voor uw project te selecteren.
Experimenteer met de opsplitsopties voor borduurmotieven. Op die manier krijgt u de best mogelijke
opsplitsing.
Om splitslijnen te definiëren met volledige controle, gebruikt u PREMIER+™ 2 Design Aligner, als u dat
bezit.
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Borduurmotief opslaan
Zoom in en uit
Informatie voor dit
gesplitste gedeelte
Blader door de
gesplitste gedeelten
Exporteer de gedeelten
van het borduurmotief

Gebruik de pagina Save Embroidery (Borduurmotief opslaan) om een voorbeeld van de
gesplitste gedeelten te bekijken en om de gedeelten van het gesplitste borduurmotief
automatisch te exporteren.
Wanneer u een gesplitst borduurmotief opslaat, geeft u een enkele naam die voor alle
delen van het gesplitste borduurmotief wordt gebruikt. De gesplitste delen worden
onderscheiden door een achtervoegsel met twee cijfers dat automatisch aan de
bestandsnaam wordt toegevoegd. De cijfers beginnen met 01 voor de borduurring
linksboven en gaan omhoog voor de borduurringen opzij en omlaag, bijvoorbeeld Three
Flowers Exported_01 tot Three Flowers Exported_03. De nummers worden alleen gebruikt
om de aparte gedeelten te onderscheiden. U kunt de gedeelten in iedere gewenste
volgorde naaien.

Afdrukopties
Sjabloon op ware grootte
voor ieder gedeelte
Druk een plan van de
gesplitste delen af

Druk een werkblad
voor elk gedeelte af
Gebruikte informatie
op het werkblad

Gebruik de pagina Print Options (Afdrukopties) om informatie over het borduren en
uitlijnen van uw project af te drukken.

64
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Delen van gesplitste projecten borduren en
uitlijnen
De borduurvolgorde bepalen
Over het algemeen moeten de gesplitste gedeelten vanuit het midden worden
geborduurd. Als het borduurproject maar weinig borduurringgebieden nodig heeft, naait
u eerst het gedeelte met het meeste borduurwerk, omdat dat gedeelte het meest aan de
stof zal trekken.
Zoals met alle projecten is het het beste om eerst wat proeflapjes te maken voordat u de
definitieve versie gaat borduren. Het is vooral belangrijk om enkele aangrenzende
gedeelten als proef te borduren als u denkt dat ze moeilijk uit te lijnen zijn. Als
bijvoorbeeld de splitslijn over een volledig geborduurd gebied zeer onregelmatig is, of
wanneer een van de gedeelten zeer veel steken heeft.

Algemene informatie voor het uitlijnen
Voor sommige ontwerpen is een minder nauwkeurige uitlijning nodig dan voor andere.
Als u een borduurmotief zo heeft gesplitst dat de splitslijnen tussen alle steekgebieden
lopen (als er bijvoorbeeld geen aansluitsteken zijn gebruikt), heeft u waarschijnlijk geen
perfecte uitlijning nodig tussen de gedeelten. Het is dan het belangrijkst dat u ervoor
zorgt dat de stof recht is bij het opnieuw opspannen in de borduurring.
Wanneer er echter steekgebieden worden gesplitst, is de uitlijning van cruciaal belang
voor een goed resultaat. Het gebruik van uitlijnsteken en compensatie van Laag of Hoog
helpt bij het uitlijnen van gedeelten en het voorkomen dat er gaten tussen vallen.
De uitlijnsteken worden gemaakt in een kleur die bij de achtergrondkleur past die is gekozen in
PREMIER+™ 2 Configure.
■
■

■
■

■

■

Er zijn ook diverse uitlijnhulpen, zoals:
De afgedrukte 2D-sjabloon op volledige grootte
Werkbladen voor ieder gedeelte, die eventueel op transparant papier kunnen worden
afgedrukt
De borduurringsjabloon die bij de borduurring voor uw machine is geleverd
Lichtgevoelige pennen die kunnen worden gebruikt om stof te markeren – en andere
tijdelijke stofmarkeringen
Hulpmiddelen voor het opstijven van de stof en verstevigers die trekken tegengaan en
het uitlijnen vereenvoudigen
De hulpmiddelen voor het plaatsen van de naald en het borduurmotief op uw
borduurmachine

De 2D-sjabloon gebruiken
Dit is het handigste uitlijningshulpmiddel. De 2D-sjabloon laat het hele borduurmotief
zien op de grootte waarop het wordt geborduurd. Ieder borduurringgebied is
gemarkeerd met hoeken en een grote + in het midden.
De hoeken van het borduurringgebied laten de uiterste punten van het borduurbare
gebied in de borduurring zien. Als u een borduurringsjabloon bij uw borduurring heeft
gekregen, komt die overeen met het borduurbare gebied dat op de borduurringsjabloon
staat weergegeven, gewoonlijk gemarkeerd als een raster.
De sjabloon begint in de linker bovenhoek en werkt dan opzij en omlaag naar de rechter
onderhoek. Bij het uitknippen en aan elkaar plakken van de pagina’s is de makkelijkste
manier om de eerste pagina niet uit te knippen en dan de stippellijn van de volgende
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pagina uit te knippen voordat u die met de eerste pagina uitlijnt en aan elkaar plakt. Ga op
deze manier door totdat alle pagina’s aan elkaar zitten.
U kunt de sjabloon ook gebruiken als voorbeeld voor de afmeting van uw stuk stof. De sjabloon geeft het
hele te borduren gebied aan dat in de borduurring wordt gespannen, maar u heeft wel extra stof om de
randen nodig om de stof ook echt in te kunnen spannen.

Gebruik de sjabloon om het midden van de borduurringen aan te geven op de stof. Maak
met een speld een gaatje in de sjabloon in het midden van iedere ring. Speld de sjabloon
op de stof en markeer de stof door de gaatjes heen. Als u over het gemarkeerde punt gaat
borduren, waardoor het niet meer te zien is, gebruikt u een potlood of een pen om het
middelpunt te markeren. Als dit punt op open stof is, gebruik dan een lichtgevoelige
vervagende pen.

Andere uitlijnhulpmiddelen gebruiken
Stofkeuze, stijfsel en verstevigers
In het algemeen hebben stijvere stoffen meer weerstand tegen trekken en vervormen.
Hulpmiddelen voor het opstijven van de stof en verstevigers gaan het trekken tegen en
maken het uitlijnen makkelijker. Vooral opstrijkbare versteviging helpt tegen het
vervormen van de stof. U kunt die het beste op de stof aanbrengen voordat u de
middelpunten van de ringen markeert of andere uitlijningsmarkeringen aanbrengt.

Borduurringsjablonen en afgedrukte werkbladen
Bij het opspannen van ieder gedeelte moet u het midden dat op de stof is gemarkeerd
uitlijnen met de borduurringsjabloon om de positie van de stof in de borduurring te
geleiden. Als u geen borduurringsjabloon heeft, kunt u het op een schaal van 100%
afgedrukte werkblad gebruiken voor het gedeelte. U kunt het werkblad ook op
transparant papier afdrukken.

Centreringslijnen
U kunt ook lijnen markeren tussen de middelpunten van de borduurringen, zodat u de
stof kunt uitlijnen met de centreringsmarkeringen op het frame van de borduurring. Dit is
vooral handig als u geen borduurringsjabloon heeft. Gebruik een lichtgevoelige
vervagende pen om tijdelijke lijnen te trekken net voordat u de stof opspant. U kunt ook
vouwen in de stof strijken als lijnen tussen de middelpunten.

Het eerste gedeelte borduren
Controleer eerst of de stof recht in de borduurring zit, volgens de gemarkeerde posities
van het midden van de borduurring. Nadat u het borduurmotief heeft geselecteerd op de
machine, gebruikt u de machine-afstellingen om de naald boven het middelpunt op de
stof te plaatsen.
Als u dit niet op de machine kunt doen, betekent dit dat u uw stof niet nauwkeurig genoeg hebt
opgespannen. Verplaats de stof in de borduurring en probeer het opnieuw.

Als u geen uitlijnsteken heeft gemaakt, begint u gewoon te borduren.
Als u uitlijnsteken in uw gesplitste borduurgedeelten heeft, begint ieder gedeelte met een
reeks verplaatsingssteken. Deze verplaatsingssteken springen naar de hoek van een
rechthoek binnen het te borduren gebied van de borduurring: dat is halverwege over de
overlap tussen de borduurringgebieden. Sla voor het eerste gedeelte deze
verplaatsingssteken over en begin dan met borduren.
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Een gedeelte uitlijnen met vorige gedeelten
Controleer eerst of de stof recht in de borduurring zit, volgens de gemarkeerde posities
van het midden van de borduurring. Nadat u het borduurmotief heeft geselecteerd op de
machine, gebruikt u de machine-afstellingen om de naald boven het middelpunt op de
stof te plaatsen.

Uitlijnen zonder uitlijnsteken
Gebruik het 2D-sjabloon of het werkblad op volledige grootte om te controleren of het
borduurmotief goed zal aansluiten op vorige gedeelten. Dit gaat makkelijker als u de
sjabloon of het werkblad heeft afgedrukt op transparant papier. Als u proeflapjes heeft
geborduurd, helpen die u om de plaatsing te beoordelen volgens het effect van de
eigenschappen van de stof.

Uitlijnen met hoek- of rijg-uitlijnsteken
De vorige gedeelten hebben uitlijnsteken geplaatst die de hoekposities markeren, als een
kleine reeks hoeksteken of lijnen rijgsteken die in de hoek samenkomen. Gebruik de
machine-afstellingen om door de reeks bewegingssteken te lopen die overeen zouden
moeten komen met de hoeken.
Stel de machine zo af dat de naald boven de juiste hoek staat voor iedere
verplaatstingssteekpositie. Als er geen gesplitste steekgebieden zijn om de randen heen
van het gedeelte dat aan vorige gedeelten moet aansluiten, zou uw uitlijning nu
voldoende nauwkeurig moeten zijn om te beginnen met borduren.
Hoe meer het aantal gedeelten dat geborduurd moet worden toeneemt, hoe belangrijker het stoftype en
het borduurmotief worden voor het verkrijgen van een goed resultaat. Nauwkeurig opgespannen stof en
de uitlijnhulpmiddelen helpen u, maar het is ook belangrijk om proeflapjes te borduren.

Als het gedeelte moet aansluiten op geborduurde gebieden in vorige gedeelten, kunt u
de 2D-sjabloon of het werkblad op ware grootte gebruiken om te controleren of het
borduurmotief goed zal aansluiten. Dit gaat makkelijker als u de sjabloon of het werkblad
heeft afgedrukt op transparant papier. Als de uitlijning te veel uit positie is, kan het zijn dat
u de stof opnieuw moet opspannen.
Controleer voordat u begint te borduren de uitlijnsteken van de vorige gedeelten en knip
de steken weg die kunnen worden overlapt door het gedeelte dat u gaat borduren.
Nieuwe uitlijnsteken worden toegevoegd aan het einde van dit gedeelte, ter vervanging
van de steken die u heeft weggeknipt.

PREMIER+™ 2 Design Aligner
In de PREMIER+™ 2 Design Aligner module kunt u grote borduurmotieven automatisch
opsplitsen voor gebruik in iedere gewenste borduurring. Kies een van uw standaard
borduurringen om een ontwerp van iedere gewenste grootte op te splitsen en
automatisch het aantal benodigde borduurringen te berekenen. Pas dan de splitslijnen
precies aan zoals u wilt. U kunt ook een borduurmotief opsplitsen voor een specifieke
multipart borduurring. Door de intelligente manier waarop het ontwerp wordt
opgedeeld, worden verplaatsingssteken en kleurveranderingen in de gesplitste
borduurgedeelten tot een minimum beperkt
Raadpleeg voor meer informatie de PREMIER+™ 2 Design Aligner-referentiegids en -Help.
PREMIER+™ 2 Design Aligner is alleen beschikbaar als u PREMIER+™ 2 ULTRA bezit.
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Gebruik de tab Modify (Wijzigen) om steken te bewerken en in te voegen of om een blok
steken te selecteren om ze te bewerken. Verberg steken op kleur of door het tekenbereik
te gebruiken. Knip en kopieer blokken met steken of volledige borduurmotieven en plak
ze. Voeg nieuwe kleurwissels in, wijzig de kleurenvolgorde en voeg kleurblokken samen.
Pas een geselecteerd stekenblok nauwkeurig aan, door de hoek en grootte ervan te
veranderen.
De tab Modify (Wijzigen) is alleen beschikbaar in PREMIER+™ 2 Embroidery Extra. Alle Quick Accesswerkbalkfuncties, behalve Change Hoop (Borduurring veranderen), Undo (Ongedaan maken) en Redo
(Opnieuw) zijn niet beschikbaar in de tab Modify (Wijzigen).

Als meer dan één borduurmotief of een groep is geselecteerd als u op de tab Modify klikt,
verschijnt er een waarschuwingsbericht. Om een enkel borduurmotief te bewerken in een
meervoudige selectie, klikt u op het werkgebied om het te deselecteren en selecteert u
vervolgens het gewenste borduurmotief. Als een groep is geselecteerd, gebruikt u Restrict
Groups (Groepen beperken) op de tab Home of in het contextmenu en selecteert u
vervolgens het gewenste borduurmotief. Als tekst, een SuperDesign of een omlijsting is
geselecteerd, verschijnt er een waarschuwingsbericht dat het wordt gefixeerd als
borduursteken. Gebruik de tab Modify (Wijzigen) in dit geval alleen als u het niet erg vindt
dat u dan de eigenschappen, zoals lettertype en steektype niet meer kunt aanpassen.
Decoratieborduurmotieven kunnen niet worden veranderd in de tab Wijzigen.
Wissel af tussen vergroten/verkleinen en schalen

Selecteer een stekenblok
Een blok knippen, kopiëren of plakken

Een afstand meten

Een blok verkleinen/
vergroten of roteren

De geselecteerde steken tonen
Kleurwissels, stops en steken invoegen

Borduurmotieven bekijken in de tab Modify
Borduurmotieven worden weergegeven in de tab Modify
(Wijzigen) in 2D-weergave als afzonderlijke steken zonder
schaduw. Het geselecteerde borduurmotief wordt in kleur
weergegeven. Voor alle andere borduurmotieven worden
lichte “ghost”-steken gebruikt.

Automatisch Ghost-modus
Wanneer de tab Modify (Wijzigen) is geselecteerd om een
borduurmotief te bewerken, wordt alleen het voor
bewerking geselecteerde borduurmotief in kleur
weergegeven. Alle andere borduurmotieven worden
automatisch weergegeven als lichte “ghost”-steken.
Hierdoor kunt u de posities van de borduurmotieven zien,
zodat u kunt bekijken waar ze staan ten opzichte van het
borduurmotief dat u aan het bewerken bent.
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Lengte opvragen
Gebruik Get Length
(Lengte opvragen) op de tab View
(Weergave) (en op de tab Modify (Wijzigen) als u PREMIER+™ 2
Embroidery Extra bezit) om de afstand tussen twee punten in een
borduurmotief te meten. Klik op het pictogram Get Lenght
en de
muisaanwijzer verandert in de meetaanwijzer . Klik en sleep dan
een lijn over het borduurmotief. De lengte van de lijn wordt
weergegeven.
Gebruik deze functie bijvoorbeeld om de breedte van een kolom
steken of de afstand tussen lijnen met steken te verkrijgen.
De lengte wordt getoond in millimeters of inches, afhankelijk van uw instelling
voor Show Measurements (Toon maten) in PREMIER+™ 2 Configure. De
alternatieve eenheden worden weergegeven tussen haakjes.

Een deel van een borduurmotief meten
1
2
3
4
5

Klik op het pictogram Get Length
(Lengte opvragen). De aanwijzer verandert in de
meetaanwijzer
.
Klik en sleep over het gedeelte van een borduurmotief dat u wilt meten.
Lees de waarde af en noteer het indien gewenst.
Herhaal het klikken en slepen om naar wens andere afstanden te meten.
Klik met de rechtermuisknop om de functie te deselecteren.

Knippen, kopiëren, plakken en dupliceren
De functies Cut (Knippen), Copy (Kopiëren), Paste (Plakken) en Duplicate (Dupliceren) zijn beschikbaar
voor hele borduurmotieven en groepen op de tab Home van PREMIER+™ 2 Embroidery.
De tab Modify (Wijzigen) om te werken met steekblokken is alleen beschikbaar in PREMIER+™ 2
Embroidery Extra.

Klembordblok
Het Klembordblok geeft het huidige blok weer dat u in uw
borduurmotieven kunt plakken. Het geeft het meest recente
stekenblok, borduurmotief (-ven) of groep weer dat is geknipt of
gekopieerd uit PREMIER+™ 2 Embroidery of een andere PREMIER+™
2 Embroidery System-module. Het kan zo vaak als gewenst gebruikt
worden, totdat een nieuw blok wordt geknipt of gekopieerd.
Klik op het klembord om het huidige klembordblok te verwijderen.

Knippen
Gebruik Cut
(Knippen) om een volledig borduurmotief of het huidig geselecteerde
stekenblok te verwijderen uit het borduurmotief en er een Klembordblok van te maken.

Kopiëren
Gebruik Copy
(Kopiëren) om een kopie van een volledig borduurmotief of het huidig
geselecteerde stekenblok te maken. De kopie wordt een Klembordblok, waarop het zo
vaak als gewenst kan worden geplakt, of dat in een andere PREMIER+™ 2 Embroidery
System-module kan worden geplakt.

Plakken
Gebruik Paste
(Plakken) om een Klembordblok als een afzonderlijk borduurmotief te
plakken. U kunt ook de tab Modify (Wijzigen) selecteren en het blok bevestigen aan de
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laatst huidig zichtbare steek van een borduurmotief. Het Klembordblok toont de huidige
steken die zullen worden geplakt. Als een groep, tekst, een SuperDesign of omlijsting is
gekopieerd, verschijnt er een waarschuwing dat het wordt gefixeerd als steken als u het
op de tab Modify (Wijzigen) plakt. Gebruik de tab Modify (Wijzigen) in dit geval alleen als
u het niet erg vindt dat u dan de eigenschappen, zoals lettertype en steektype niet meer
kunt aanpassen.
Als u een borduurmotief met decoraties in de tab Wijzigen plakt, zijn de decoraties niet zichtbaar. Ze
verschijnen als aparte deel-borduurmotieven als u naar een van de andere tabs gaat.

In het midden plakken
Gebruik Paste into Center (In het midden plakken) om het klembordblok in het midden
van de borduurring te plakken. Het Klembordblok toont de huidige steken die zullen
worden geplakt.

Dupliceren
Gebruik Duplicate
(Dupliceren) om een kopie van het geselecteerde borduurmotief of
stekenblok te maken die automatisch op het werkgebied wordt geplakt rechts van het
origineel.
De gekopieerde steken worden in het klembordblok weergegeven op het bedieningspaneel.

Verwijderen
Gebruik Delete
(Verwijderen) om een of meerdere geselecteerde borduurmotieven,
groepen of stekenblokken te verwijderen nadat ze zijn geselecteerd met een van de
blokselectiemethoden (Box Select
(Vak selecteren) Freehand Select
(Freehand
selecteren), Freehand Point Select
(Freehand Punt selecteren) of Select All Visible
(Alle zichtbare selecteren) op de tab Wijzigen.
Wanneer alle zichtbare steken worden verwijderd omdat er geen blok is geselecteerd,
worden de resterende steken weergegeven.

Enkele steken verwijderen
Als u een enkele steek heeft geselecteerd, zal Verwijderen (Delete)
verwijderen.

Enkele steken selecteren en bewerken
Steken selecteren
Gebruik Steken selecteren
om
enkele steken te selecteren en te
bewerken. Klik daartoe eenvoudig op
een steek en er verschijnt een vak
omheen om aan te tonen dat de steek
is geselecteerd.
Het kan handig zijn zo ver in te zoomen dat u
alle afzonderlijke steken ziet.

Klik op het vak en sleep het om de
steek te verplaatsen. Gebruik, indien
gewenst, Delete
(Verwijderen) om
het steekpunt te verwijderen.
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de steek

Een reeks steken selecteren
Klik op het eerste steekpunt dat u nodig heeft, houd de Shift-toets (op het toetsenbord)
ingedrukt en klik op het laatste steekpunt dat u nodig heeft. De twee steken waarop u
klikt en alle steken daartussen worden geselecteerd. Klik buiten het blok om een nieuwe
selectie te maken volgens deze methode.
Om meerdere afzonderlijke steken te selecteren, houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u op de
gewenste steken.
U kunt ook Shift ingedrukt houden en de linker en rechter pijltoetsen gebruiken om een reeks steken te
selecteren.

Steken invoegen
Gebruik Insert Stitches
(Steken invoegen) om nieuwe steken aan een borduurmotief
toe te voegen. Klik op Steken invoegen en de aanwijzer verandert in de aanwijzer voor
steken invoegen . Klik dan op waar u steken wilt toevoegen. De steken worden
toegevoegd in de garenkleur van de positie waar u de steken invoegt. Klik op Verwijderen
(Delete) om de laatst geplaatste punt te verwijderen. Klik tweemaal met de
rechtermuistoets om te deselecteren. Als u een andere kleur wilt gebruiken voor de
steken voegt u kleurwissels in voor en na de nieuwe steken.
Steken invoegen is handig in vele gevallen. U kunt bijvoorbeeld meer onderlaag
toevoegen aan een borduurmotief of een nieuw gedeelte maken van een borduurmotief.
U kunt zelfs een applicatie maken van een borduurmotief door plaatsingssteken en
stopopdrachten toe te voegen om de applicatiestof vast te naaien.

Een stekenblok selecteren
Met de blokselectiefuncties op de tab Modify (Wijzigen) kunt u een deel van een
borduurmotief selecteren. Een geselecteerd deel van een borduurmotief heet een blok.
U kunt een blok groter of kleiner maken, roteren, spiegelen, verplaatsen, duwen,
dupliceren, kopiëren, knippen en verwijderen. Het kan eenvoudiger zijn om een blok te
selecteren wanneer u weer te geven kleuren heeft geselecteerd en/of het bereik van
zichtbare steken heeft veranderd.
Wanneer een blok is geselecteerd, staat er een selectievak omheen in het werkgebied. Het
selectievak heeft grepen die worden gebruikt om het blok te vergroten en verkleinen, te
roteren en te spiegelen. Het blok is ook omlijnd in het selectievak, zodat u het nauwkeurig
kunt positioneren bij het verplaatsen of het roteren.

Blauwe grepen voor vergroten/verkleinen

Witte grepen voor schalen

Klik en sleep in het blok om het te verplaatsen. Gebruik de pijltjestoetsen op het
toetsenbord om het blok naar een andere plaats te duwen. Klik op de vierkante
hoekgrepen en sleep ze om het blok te schalen met een constant stekenaantal (witte
grepen) of om het te vergroten/verkleinen met een constante dichtheid (blauwe grepen)
afhankelijk van de modus vergroten/verkleinen . Klik op de ronde rotatiegreep en sleep
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om het blok vrijelijk te kunnen roteren. Klik op het rotatiemiddelpunt
en sleep het om
rond een ander punt te draaien. Klik op de driehoekige grepen om het blok horizontaal of
verticaal te spiegelen.
U kunt een blok ook vergroten/verkleinen of schalen en heel precies roteren met het gedeelte Modify Block
(Blok wijzigen) op de Tab Modify (Wijzigen).

Een blok plakken
Wanneer een blok in een borduurmotief wordt geplakt, wordt het automatisch
geselecteerd als het huidige blok en wordt Vak selecteren (Box Select)
ingeschakeld.
Het blok wordt bevestigd aan de laatst zichtbare steek.
Zie “Plakken” op pagina 69 en “In het midden plakken” op pagina 70.

Een blok deselecteren
Klik op het werkgebied buiten een blok om het te deselecteren. Het selectievak om het
blok verdwijnt. Klik met rechts om de huidige selectiefunctie uit te schakelen zonder het
blok te deselecteren.

Een borduurmotief selecteren om het te wijzigen
Als er meer dan een borduurmotief is geselecteerd, zodat u de tab Modify (Wijzigen) niet
kunt openen, kunt u de tab-toets op het toetsenbord gebruiken om het borduurmotief
dat u wilt bewerken te selecteren.

Vak selecteren
Gebruik Box Select
(Vak selecteren) om steken in
een rechthoekig gebied te selecteren. Klik op Vak
selecteren en de aanwijzer verandert in de aanwijzer
voor het selecteren van een vak
. Klik en sleep
rond het gebied dat u wilt selecteren. Als u de
muisknop loslaat, zal het blok u de omvang van uw
selectie laten zien. Klik met de rechtermuisknop om
te deselecteren.
Gebruik Vak selecteren (Box Select) om snel een gebied te
selecteren. Wanneer u een selectie verwijdert, kunt u indien
gewenst Freehand selecteren of Freehand Punt selecteren
gebruiken om extra steken te verwijderen.
Gebruik Add to Selection
(Aan selectie toevoegen) met
alle gewenste selectiefuncties om het gebied met
geselecteerde steken te vergroten, of gebruik Remove from
Selection
(Van selectie verwijderen) om het huidige geselecteerde gebied kleiner te maken.
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Freehand selecteren
Gebruik Freehand selecteren
om een stekenblok
binnen een gebied met een willekeurige vorm te
selecteren. Klik op Freehand selecteren en de aanwijzer
verandert in de aanwijzer voor het freehand selecteren .
Klik en sleep om een onregelmatige lijn rond het
gewenste gebied te tekenen. Wanneer u de muis loslaat,
wordt het gebied automatisch gesloten met een rechte
lijn tussen de laatste muispositie en de startpositie. Het
blok zal u de reikwijdte van uw selectie laten zien. Klik met
de rechtermuisknop om te deselecteren.
Gebruik Add to Selection
(Aan selectie toevoegen) met alle
gewenste selectiefuncties om het gebied met geselecteerde steken te
vergroten, of gebruik Remove from Selection
(Van selectie
verwijderen) om het huidige geselecteerde gebied kleiner te maken.

Freehand Punt selecteren
Gebruik Freehand Punt selecteren
om een stekenblok
binnen een gebied met willekeurige vorm van rechte en
gebogen lijnen te selecteren. Klik op Freehand Punt
selecteren en de aanwijzer verandert in de aanwijzer voor
Freehand Punt selecteren . Klik op een reeks punten om
een onregelmatige contour te maken van rechte en
gebogen lijnen rondom het gewenste gebied. Gebruik
Ctrl+klik om een vierkante punt (rechte lijn) te plaatsen.
Klik en sleep
om een bestaande punt opnieuw te
plaatsen. Klik op Delete om de laatst geplaatste punt te
verwijderen. Klik met de rechtermuistoets wanneer het
gebied compleet is. Het blok zal u de reikwijdte van uw
selectie laten zien. Freehand Punt selecteren kan
eenvoudiger te gebruiken zijn dan Freehand selecteren
voor nauwkeurige selecties. Klik met de rechtermuisknop
om te deselecteren.
Gebruik Add to Selection

(Aan selectie toevoegen) met alle gewenste selectiefuncties om het gebied

met geselecteerde steken te vergroten, of gebruik Remove from Selection
om het huidige geselecteerde gebied kleiner te maken.

(Van selectie verwijderen)

Alle zichtbare selecteren
Alle zichtbare selecteren
is een éénkliksfunctie die alle zichtbare steken in het huidige
borduurmotief selecteert. Klik buiten het blok om te deselecteren.

Geen selecteren
Gebruik Select None
(Geen selecteren) om alle borduurmotieven en blokken in het
werkgebied te deselecteren, inclusief die buiten de borduurring.

Selectie vervangen
Gebruik Selectie vervangen
nieuwe selectie.

om de huidige geselecteerde steken te vervangen met de
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Aan selectie toevoegen
Gebruik Add to Selection
(Aan selectie toevoegen) om de nieuwe selectie toe te
voegen aan de huidige geselecteerde steken.

Van selectie verwijderen
Gebruik Remove from selection
(Van selectie verwijderen) om de nieuwe selectie te
verwijderen van de huidige geselecteerde steken.

Blok wijzigen
Om het geselecteerde borduurmotief of stekenblok te roteren of te vergroten/verkleinen
met een exacte hoeveelheid, gebruikt u het gedeelte Modify Block (Blok wijzigen) van de
tab Modify (Wijzigen).
Voer een hoek in tussen 0 en 359 graden in het vak Angle (Hoek)
en klik dan op Apply
(Toepassen) om het blok of
borduurmotief te roteren. Verplaats, indien gewenst, het
rotatiemiddelpunt
voordat u roteert.
Om het blok of borduurmotief te vergroten/verkleinen, verandert
u het hoogte- en breedte- percentage van het geselecteerde blok. De hoogte en
breedte worden geschaald of vergroot/verkleind volgens de modus Resize (Vergroten/
verkleinen).
De grootte in millimeters waarin het borduurmotief wordt veranderd, wordt aan de
rechterkant weergegeven.

Geselecteerde kleuren bekijken
Op de tab Modify (Wijzigen) kunt u stekenblokken verbergen volgens hun kleur. Steken
weergeven volgens hun kleur is een eenvoudige methode om delen van een
borduurmotief te tonen. De functies voor het bekijken van steken volgens kleur bevinden
zich op het Designpaneel als de tab Modify (Wijzigen) is geopend.
Verberg steken volgens kleur en laat de zichtbare steken beschikbaar voor andere
functies, die geen invloed hebben op de verborgen steken. Het selecteren van kleuren
voor weergave kan worden gecombineerd met Draw range (Tekenbereik) om een
bepaalde reeks steken weer te geven die u niet gemakkelijk kunt isoleren met andere
functies.
Als u een Draw Range (Tekenbereik) heeft ingesteld, zullen alleen de steken in de kleurblokken die
zichtbaar zijn binnen dit bereik worden getoond. Bovendien worden verborgen kleuren niet gemarkeerd
wanneer de muisaanwijzer erboven wordt gehouden op het kleurenwerkblad.

Kleurenwerkblad
Het kleurenwerkblad op het Designpaneel geeft de volgorde weer
waarin de garenkleuren worden gebruikt. De groep met steken die
een bepaalde garenkleur gebruiken, wordt een kleurblok
genoemd. Het kleurenwerkblad kan worden gebruikt om
garenkleuren te wijzigen en om gareneffecten toe te voegen.
Wanneer de tab Modify (Wijzigen) geopend is, kan deze worden
gebruikt om de steken in een van de kleurblokken te verbergen en
weer te geven.
Wanneer u de muisaanwijzer stil laat staan op een garenkleur in het werkblad,
worden de bijbehorende draden in het borduurmotief gemarkeerd. Er
verschijnt ook een popup-beschrijving van de garenkleur.
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Het kleurenwerkblad kan ook worden gebruikt om de volgorde van de kleurblokken te
veranderen en om kleurblokken samen te voegen.
De eerste kleur in het borduurmotief staat bovenaan de lijst en wordt gevolgd door alle
garenkleurblokken. De selectievakjes geven aan welke kleurblokken zijn verborgen. De
nummers geven aan in welke volgorde de kleuren worden gebruikt. De voorbeelden
tonen massieve blokken van elke garenkleur in 3D.
Dubbelklik op een garenvoorbeeld of selecteer het garen en klik op het pictogram
Change Color (Kleur veranderen) om het dialoogvenster Color Selection (Kleur
selecteren) te openen en een andere garenkleur te selecteren, of om gareneffecten toe te
voegen. Klik op de tab Modify (Wijzigen) op een selectievakje om een kleurblok weer te
geven of te verbergen. Wanneer een kleur is verborgen, is het selectievakje in het
Kleurenwerkblad niet geselecteerd, zoals hier te zien is:

Verborgen

Zichtbaar

Kleurblokken verplaatsen en samenvoegen
Gebruik de pijlen onder het kleurenwerkblad of klik met de rechtermuisknop in het
contextmenu om de volgorde van de kleurblokken te wijzigen en te selecteren welke
kleurblokken met elkaar samengevoegd moeten worden.
U kunt bijvoorbeeld twee naast elkaar liggende identieke kleurblokken behouden, voor het geval u ze later
wilt variëren. Als u ColorSort gebruikt, worden alle identieke kleuren samengevoegd tenzij er overlappende
steken zijn.

De wijzigingen die u aanbrengt, worden onmiddellijk uitgevoerd.
Dit kan handig zijn als u twee blokken van eenzelfde garenkleur wilt samenvoegen zonder de
kleurvolgorde van de rest van het borduurmotief te veranderen. Gebruik bijvoorbeeld Move and Merge
Color Blocks (Kleurblokken verplaatsen en samenvoegen) om te helpen bij het maken van teksten met
sommige tekens in verschillende kleuren. Daarnaast kunnen de functies voor Kleuren samenvoegen en
samenvoegen handig zijn wanneer ColorSort geen kleuren samenvoegt die enkele overlappende steken
hebben die geen invloed hebben op het borduren van het borduurmotief.
U kunt Samenvoegen ook gebruiken wanneer u borduurmotieven met meerdere gebieden met open
borduurwerk en stabiliserende lijnen wilt optimaliseren. In deze omstandigheden kan ColorSort af en toe
stabiliserende lijnen samenvoegen.

Kleuren verplaatsen
Met de toetsen Move Up
(Omhoog verplaatsen) en Move Down
(Omlaag
verplaatsen) kan het geselecteerde kleurenblok worden verplaatst zodat de kleuren in
een andere volgorde worden geborduurd. Klik op de vereiste kleur in de lijst om deze te
markeren en klik dan op de toets Omhoog verplaatsen of Omlaag verplaatsen om de kleur
naar de gewenste positie te brengen.
U kunt ook met rechts op het blok klikken en Omhoog verplaatsen of Omlaag verplaatsen selecteren in het
contextmenu.

Kleuren samenvoegen
Met de toets Merge Colors
(Kleuren samenvoegen) wordt het geselecteerde kleurblok
samengevoegd met het kleurblok erboven, waardoor de opdracht Color Change
(Kleurwissel) wordt verwijderd.
U kunt ook met rechts op het blok klikken en Merge into Previous Color
(Samenvoegen in vorige kleur)
of Merge into Next Color (Samenvoegen in volgende kleur) selecteren van het contextmenu.
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Gebruik Samenvoegen (Merge) om kleurwissels te verwijderen. Gebruik Samenvoegen
ook om kleurblokken met dezelfde garenkleur samen te voegen, nadat u eerst een van de
kleurblokken heeft verplaatst zodat de blokken naast elkaar liggen.

Kleuropdracht invoegen
Gebruik de opdracht Kleurwissel invoegen
om een nieuwe kleurwissel in te voegen op
het punt waar u klikt.
Klik op het pictogram zodat de aanwijzer verandert in de aanwijzer voor kleur
invoegen . Klik dan op de steek waar u de kleurwissel wilt hebben. Het dialoogvenster
Kleurselectie (Color Selection) verschijnt. U kunt er de garenkleur in kiezen voor de nieuwe
kleurwissel.

Stopopdracht invoegen
Gebruik Stopopdracht invoegen
om een opdracht toe te voegen waardoor de
borduurmachine stopt op het punt waarop u klikt en een mededeling verschijnt.

Een stopopdracht invoegen
1
2
3
4
5

Open een borduurmotief en klik op de tab Wijzigen.
Klik op Stopopdracht invoegen en de aanwijzer verandert in de aanwijzer voor het invoegen van een
stop
.
Klik op een steek. Het dialoogvenster Stoppen wordt geopend.
Gebruik het uitklapmenu Quick Text om een voorstel voor de borduurvolgorde in te voegen of typ
een mededeling.
Klik op OK om de stopopdracht te plaatsen.

Stopeigenschappen
Voeg een opmerking toe aan een Stopopdracht in het
dialoogvenster Stop properties (Stopeigenschappen).
Selecteer een Quick Text opmerking in het uitklapmenu of
voer de tekst in het tekstveld Opmerking in. Klik op OK om
de tekst op te slaan. U kunt tot 200 karakters gebruiken.

Tekenbereik
De start- en eindschuifbalken op de tab Modify (Wijzigen)
zijn heel handig om borduurmotieven te bekijken en inzicht te krijgen in de manier
waarop ze zijn opgebouwd. Met deze balken kunt u elke steek van een borduurmotief in
de ene of in de andere richting bekijken en een bepaalde reeks steken “isoleren”. Selecteer
indien gewenst de zichtbare steken als een blok om aan te werken met Select All Visible
(Alle zichtbare selecteren), zonder de verborgen steken te beïnvloeden. Het wijzigen van
een stekenbereik kan worden gecombineerd met het selecteren van kleuren om een
bepaalde reeks steken weer te geven die u niet gemakkelijk kunt isoleren met andere
functies.

Tekenbereik (Schuifbalken)
De bovenste schuifbalk stelt de steek Draw From Start (Tekenen vanaf begin) in. De
onderste schuifbalk stelt de steek Draw To En (Tekenen tot einde) in.
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Gebruik het Tekenbereik om de start- en eindsteek in te stellen op één van de volgende
manieren:

Versleep de schuifbalk

Klik op de toets + of -

Klik op de tussenruimte
bij de schuifbalk

• Klik en versleep het schuifvakje over de schuifbalk.
• Klik op de pijlen op de uiteinden van de schuifbalk om steek voor steek vooruit te gaan.
Klik op een pijl en houd ingedrukt om sneller te gaan.
• Klik in de ruimte op de schuifbalk aan een van de zijden van het schuifvak om in die
richting te verplaatsen en snel door de steken te springen. U kunt ook klikken en
ingedrukt houden, maar het schuifvak zal stoppen bij de pijlaanwijzer.
In alle gevallen ziet u in het werkgebied het bereik van de steken naarmate de start- of
eindsteek verandert.
Als u een Tekenbereik instelt, worden alleen de steken in de kleurblokken die zichtbaar zijn binnen dit
bereik getoond.

Alle steken tekenen
Gebruik Draw All Stitches
(Alle steken tekenen) op de tab Modify (Wijzigen) om alle
steken van het borduurmotief die zijn geselecteerd voor bewerking weer te geven.
Wanneer u steken heeft verborgen door de kleurselectie of het tekenbereik te veranderen,
klikt u op het pictogram View all stitches om alle steken weer te kunnen zien. Alle
kleurblokken worden zichtbaar en de functie Tekenbereik staat weer op “alle steken”.
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Aan de slag met PREMIER+™ 2
Card Shop

13

Welkom bij PREMIER+™ 2 Card Shop. Met PREMIER+™ 2 Card Shop kunt u automatisch
persoonlijke geborduurde kaarten met thematische sjablonen voor speciale
gelegenheden. Na het aanmaken van uw kaart, wordt deze opgeslagen als een groep,
zodat u de teksten eenvoudig kunt veranderen of een borduurmotief kunt veranderen in
PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.
Selecteer uit honderden sjablonen om unieke ansichtkaarten, uitnodigingen, postkaarten
en certificaten te maken met de namen van uw dierbaren prachtig geborduurd als
onderdeel van het project. In de speciale Postcards-thema’s zijn er sjablonen met ruimte
voor een postzegel, adres en bericht.

PhotoStitch Wizard
PREMIER+™ 2 Card Shop bevat de PhotoStitch Wizard. Gebruik de PhotoStitch Wizard om
automatisch borduurmotieven te maken van een foto. Kies uit: Color PhotoStitch
Embroidery (in kleur), Sepia PhotoStitch Embroidery (sepia), Monochrome PhotoStitch
Embroidery (monochroom), Color Tile Embroidery (kleurentegeltjes), Linear PhotoStitch
Embroidery (lineair PhotoStitch-borduurmotief ) en Printed Appliqué (Afgedrukte
applicatie).
De opties Color PhotoStitch (in kleur), Sepia PhotoStitch (sepia), Monochrome PhotoStitch (monochroom)
en Color Tile PhotoStitch (Kleurentegeltjes) zijn alleen beschikbaar als u PREMIER+™ 2 ULTRA bezit.

Onderdelen van het Programmavenster
Menubalk

Werkbalk

Pagina’s met tabbladen

Titelbalk

Ontwerpgebied

Tekstgebied

Werkgebied

Statusbalk

Menubalk
Er zijn vijf menu’s: Bestand (File), Bewerken (Edit), Bekijken (View), QuickLink en Help.
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Om toegang tot de menuopties te krijgen, kunt u de muis gebruiken om ze naar beneden te slepen
uit de menubalk.

Een andere manier om toegang tot menuopties te krijgen, is het indrukken van de Alttoets samen met de onderstreepte letter van de menunaam, gevolgd door de
onderstreepte letter van de menuoptie, bijvoorbeeld Alt, F, N om een nieuw project te
starten.

Werkgebied
Het werkgebied is het gebied waar de kaart wordt gecreëerd. Steken worden getekend in
de juiste kleuren en de borduurmotieven worden weergegeven in 3D.
De pagina’s met tabbladen bovenaan het werkgebied worden gebruikt om de pagina’s
van de kaart te bekijken.
Druk op de Tab-toets om de gebieden van de pagina om beurten te selecteren.
Het aantal pagina’s met tabbladen hangt af van of Folding Card (Gevouwen kaart), Double-Sided Card
(Dubbelzijdige kaart) of Single-Sided Card (Enkelzijdige kaart) is geselecteerd op de pagina Select Theme
and Layout (Thema en Lay-out selecteren) van de New Project Wizard.
Ga van de ene pagina naar de andere door op de tabs aan de bovenkant van het venster te klikken of
gebruik de sneltoetsen Ctrl + Tab of PgUp en PgDown.

Het werkgebied kan een of meerdere teksten, borduurmotieven of afbeeldingsgebieden
bevatten. Klik met rechts op het selectievak rondom een gebied om het te bewerken.
De kleur van de standaard-achtergrond kan worden veranderd met Card Color
(Kaartkleur). Een achtergrondstof kan worden weergegeven met Background
(Achtergrond).

PREMIER+™ 2 Card Shop Termen en conventies
Bestandsformaten voor borduurmotieven
Borduurmotieven kunnen alleen in .vp4-formaat worden opgeslagen omdat dit de aparte
delen van multipart-borduurmotieven behoudt. Ook de garenkleurinformatie en
opmerkingen blijven zo bewaard.
Om borduurmotieven die zijn gemaakt in PREMIER+™ 2 Card Shop te exporteren en te borduren, gebruikt
u Save (Opslaan) of Copy (Kopiëren) op uw project en gebruikt u dan PREMIER+™ 2 Embroidery.

Afbeeldingsbestanden
PREMIER+™ 2 Card Shop kan elk van de volgende beeldbestandsformaten in de
PhotoStitch Wizard laden: Windows of OS2 Bitmap (.bmp), JPEG-JFIF Compliant (.jpg, .jif,
.jpeg), Portable Network Graphics (.png), Tagged Image File Format uncompressed (.tiff,
.tif), Windows Meta File (.wmf), Windows Enhanced Meta File (.emf) en Windows Icon (.ico).
PREMIER+™ 2 Card Shop kan afbeeldingen en video’s van borduurmotieven van Design
Player uploaden naar de social media-sites Facebook® , Flickr®
, Twitter®
en
YouTube®
.

Achtergronden
PREMIER+™ 2 Card Shop laadt stofachtergronden die worden geïnstalleerd met de
PREMIER+™ 2 Embroidery System. Om nieuwe achtergronden te creëren, gebruikt u
PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.
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New Project Wizard

14

Gebruik de New Project Wizard om een sjabloon te selecteren voor het creëren van een
geborduurde kaart. Kies de beste grootte voor ieder project. Selecteer uit vijf
verschillende grootten, afhankelijk van de kaart die u wilt maken en de tijd die u vrij kunt
maken om te borduren. De richting van de sjabloon kan staand, liggend of vierkant zijn,
volgens uw voorkeur.
Kies een dubbele kaart met vier gedeelten, een dubbelzijdige kaart met twee delen, of
een enkelzijdig project.
Klik Nieuw
om de New Project Wizard te starten.

Thema en Layout selecteren

Thema
Selecteer een thema uit de lijst. Het voorbeeldvenster geeft de eerste kaartsjabloon in het
geselecteerde thema weer.

Lay-out
U kunt kiezen uit drie lay-outs:

Dubbele kaart
Maak een dubbele kaart met voorkant-, binnenkant- en achterkantpagina’s, zoals een
wenskaart.

Dubbelzijdige kaart
Maak een kaart met een voor- en een achterkant, zoals een ansichtkaart.
In de speciale Postcards-thema’s zijn er sjablonen met ruimte voor een postzegel, adres en bericht.

Enkelzijdige kaart
Maak een project met één pagina, zoals een certificaat of een aankondiging.
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Sjabloon selecteren

Gebruik de pagina Select Template (Sjabloon selecteren) om de kaartsjabloon te kiezen
die u wilt gebruiken. Selecteer een sjablooncategorie uit de uitklaplijst of gebruik Search
for Keywords (Zoeken naar trefwoorden) om sjablonen te zoeken op trefwoorden in hun
naam.

Borduurring en grootte selecteren

Selecteer een vooraf ingestelde afmeting of kies een borduurring. Kies of u een enkel
borduurmotief of meerdere borduurmotieven wilt gebruiken.
De Hoop Options (Borduurringopties) zijn niet beschikbaar (ze zijn grijs) als een enkelzijdig project wordt
gekozen, of als de borduurring te klein is om het hele project als een enkel borduurmotief te bevatten.
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Een Gouden-jubileumkaart maken
1
2

3

4
5

6

7

8

9

10

11
12

82

Als u op de hoofdwerkbalk op New
(Nieuw) klikt, verschijnt de pagina Select Theme and Layout
(Thema en lay-out selecteren) van de New Project Wizard. Er wordt een sjabloon voor een gouden
jubileum weergegeven.
Blader omlaag naar de
themalijst links en selecteer de
thema’s Christmas (Kerst) en dan
New Baby (Een baby). Het
voorbeeldvenster toont de
eerste kaartsjabloon voor ieder
thema.
Selecteer Anniversary
(Jubileum) en controleer in
Layout of Folding Card (Dubbele
kaart) is geselecteerd.
Klik op Next (Volgende).
De pagina Select Template
(Sjabloon selecteren) verschijnt.
Voer in het tekstvak ’Search for
keywords’ (Zoeken naar
trefwoorden) het volgende in:
50
Houd de aanwijzer boven de 50-jarig jubileumkaart in liggend formaat met het ontwerp van de
champagnefles.
Als u de muisaanwijzer op een miniatuurweergave plaatst zonder erop te klikken, wordt de naam van de
sjabloon getoond. De sjabloon heet ’50th Anniversary 1 Portrait’.
Klik op de miniatuurweergave
van ’50th Anniversary 1Portrait’
en de sjabloon verschijnt in het
voorbeeldgebied.
Klik op Next (Volgende). De
pagina Select Size and Hoop
(Grootte en Borduurring
selecteren) verschijnt.
Selecteer in het gebied Select
Size (afmeting selecteren) Small
(Klein) 125 mm x 175 mm
(5" x 7").
Klik op Change Hoop
(Borduurring veranderen); het
dialoogvenster Hoop Selection
(Borduurringselectie) verschijnt.
Zorg dat Borduurringafmeting
invoeren niet is geselecteerd.
Klik op de pijl van de vervolgkeuzelijst bij Borduurringengroep en kies Universal.

PREMIER+™ 2 Card Shop New Project Wizard
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14
15

16

Klik op de pijl van de uitklaplijst
voor Hoop Size
(Borduurringgrootte), kies
360mm x 350mm - Universal
Multipart Hoop 1 en stel de
Orientation (Richting) in op
Rotated (Geroteerd).
Klik op OK. Een voorbeeld van
de borduurring is te zien op de
wizard-pagina.
Selecteer in Hoop Options
(Borduurringopties) ’Single
embroidery’ (’Enkelvoudig
borduurmotief’).
PREMIER+™ 2 Card Shop maakt
een kaart met vier gedeelten en
de lay-out geoptimaliseerd voor
vouwen en borduren.
Als er een kleinere borduurring moet worden gebruikt, selecteert u ’Multiple embroideries’ (’Meerdere
borduurmotieven’) om aparte borduurmotieven te creëren voor de voorkant, achterkant en
binnenpagina’s van de kaart.
Klik op Voltooien om de wizard te sluiten. De kaart voor het 50-jarige jubileum staat in het midden
van het werkgebied en de voorpagina van de kaart is te zien.
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17

Klik op de tab Inner (Binnenkant) of klik op Ctrl + Tab om de middelste pagina’s van de kaart te zien.

18

Klik op de tab Back (Achterkant) om de achterpagina van de kaart te zien en
klik dan op Front (Voorkant) om terug te keren naar de voorkant van de
kaart.
U kunt ook Ctrl + Tab gebruiken om af te wisselen tussen de pagina’s, of de
toetsen PgUp en PgDown.
Breng in het werkgebied de pijlaanwijzer boven de fles. De aanwijzer
verandert in een bloemkop
.
De bloemkopaanwijzer geeft aan dat dit een borduurmotief is.
Borduurmotieven PREMIER+™ 2 Card Shop worden gemaakt met een relatief
lage dichtheid die geschikt is voor borduren op platte stof en, in sommige
gevallen, papier.

19

20

84

Breng de aanwijzer boven de tekst Wonderful Years. De aanwijzer
verandert in de letter A-tekstaanwijzer
.
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Kaart-ontwerpen bekijken

15

Pagina’s en gebieden selecteren
Pagina’s selecteren
■
■
■
■

Om pagina’s van de kaart te selecteren, klikt u op de tabs bovenaan het werkgebied.
U kunt ook toetsen gebruiken om af te wisselen tussen pagina’s van de kaart:
De toetsen PgUp en PgDown tonen de vorige of volgende pagina.
Gebruik Ctrl + Tab om de volgende pagina te tonen.
De toets End toont de laatste pagina van de kaart.
De toets Home toont de eerste pagina van de kaart.
Zie “Een Gouden-jubileumkaart maken” op pagina 82.

Gebieden selecteren
Om gebieden binnen een pagina van de kaart te selecteren, bijvoorbeeld teksten,
borduurmotieven of afbeeldingen, klikt u op het gewenste gebied.
U kunt ook de Tab-toets gebruiken om gebieden in de kaart te selecteren en daartussen te
bewegen.
U kunt alleen kaartgebieden selecteren met de Tab-toets als er meer dan één borduurmotief, afbeelding of
tekstgedeelte op de pagina staat. U kunt ook op het gewenste gebied klikken om het te selecteren

Zoomopdrachten
Er zijn veel functies beschikbaar waarmee u gemakkelijker door uw project bladert, zoals
de zoom-functies. Het project wordt standaard op het scherm getoond in een formaat
waarmee het hele venster wordt gevuld, net zoals wanneer u op Zoom to Fit (Zoomen
naar schermformaat) drukt nadat u heeft in- of uitgezoomd.
Klik en sleep om in te zoomen
Klik om onmiddellijk uit te zoomen
op een gebied
Klik om onmiddellijk
in te zoomen
Zoomen naar
100% zoom
schermformaat
Selecteer het zoompercentage of voer het in Sleep om in en uit te zoomen

Achtergrond bekijken
Gebruik de functies van View Background (Achtergrond bekijken) om de kleur of stof van
de achtergrond van de kaart te veranderen en om een stofachtergrond van een kaart te
verplaatsen.

■

Gebruik Kaartkleur
om de kleur van de standaardachtergrondstof voor uw project te
veranderen.
Gebruik Background
(Achtergrond) om een achtergrondstof te selecteren.

■

Gebruik Achtergrond verplaatsen

■

om de stofachtergrond te verplaatsen.

Move Background (Achtergrond verplaatsen) is pas beschikbaar nadat er een achtergrond is geselecteerd.

Kaartkleur
Gebruik Card Color
(Kaartkleur) om de achtergrondstofkleur voor uw project te
selecteren. Het dialoogvenster Kaartkleur verschijnt.
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Met Kaartkleur

verandert de kleur van de standaard-stofachtergrond. Om de stof te veranderen,

gebruikt u Background

(Achtergrond).

Klik op de pijl van de uitklaplijst Color (Kleur) en selecteer
een kleur, of klik op More Colors (Meer kleuren) op het
uitklapvenster om het dialoogvenster Kleuren weer te
geven met de tab Standard (Standaard) geselecteerd.

Resetten naar sjabloon
Om terug te keren naar de oorspronkelijke instellingen
voor de achtergrondkleur , klikt u op Reset to Template
(Resetten naar sjabloon).

Achtergrond verplaatsen
Gebruik Move Background
(Achtergrond verplaatsen) om de achtergrond die u achter
uw project heeft geplaatst te verplaatsen.
Klik op het pictogram Achtergrond verplaatsen
en de muisaanwijzer verandert in een
vierkoppige pijl . Klik en sleep om de stofachtergrond rondom het projectgebied te
verplaatsen.
Klik met de rechtermuisknop om te deselecteren.

Design Player
Gebruik de Design Player om door de steken van het huidige kaartproject te bladeren
alsof het wordt geborduurd van een geëxporteerd borduurmotief. Alle delen van het
project worden weergegeven, ongeacht of ze geselecteerd zijn.
Als het kaartproject meerdere borduurmotieven creëert als het wordt opgeslagen, wordt alleen het
borduurmotief op de huidige pagina weergegeven.

De huidige Optimize for Sewing settings (Optimaliseer voor naai-instellingen) van
PREMIER+™ 2 Configure worden gebruikt.

Afspelen bedienen
met de schuif

Afspelen starten
of pauzeren
Ontwerpinformatie
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Spring naar
eerste steek
Terugspoelen
Spring naar
laatste steek
Op twee keer de
huidige snelheid
afspelen
Een foto of
video online delen
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Borduurmotieven opslaan
Er zijn twee methoden voor het opslaan van borduurmotieven:

Opslaan als
Hier wordt het dialoogvenster Save As (Opslaan als) weergegeven, zodat u het project
kunt opslaan met de bestaande bestandsnaam of een nieuwe bestandsnaam.
Als u een project opslaat met dezelfde naam als een bestaand project, vraagt een
dialoogvenster of u door wilt gaan en het project wilt overschrijven met de herziene
versie.
Om borduurmotieven die zijn gemaakt in PREMIER+™ 2 Card Shop te exporteren en te borduren, gebruikt
u Save (Opslaan) of Copy (Kopiëren) op uw project en gebruikt u dan PREMIER+™ 2 Embroidery.

Opslaan bij sluiten of afsluiten
Als u veranderingen aan een project aanbrengt en het borduurmotief dan probeert te
sluiten voordat u het exporteert, verschijnt er een bericht dat vraagt of u het veranderde
project wilt opslaan.

Als u PREMIER+™ 2 Card Shop afsluit of New (Nieuw) gebruikt om het project te sluiten,
dan wordt u gevraagd over het project dat u heeft veranderd zonder het op te slaan. U
kunt kiezen tussen:
Ja

Sla de veranderingen aan het project op. Als het een nieuw
project is, toon dan het dialoogvenster Opslaan als.

Nee

Sla het project niet op en ga verder. Eventuele veranderingen
aan het project gaan verloren. Als het een nieuw project was,
dan wordt het verwijderd zonder het op te slaan.

Annuleren

Sla het project niet op, maar houd het project open en sluit
PREMIER+™ 2 Card Shop niet.

Opslaan als
Gebruik Save As
(Opslaan als) om de kaart op te slaan als een multipart-borduurmotief
in .vp4-formaat. Op die manier wordt het borduurmotief opgeslagen met de naam die u
het geeft in het dialoogvenster Opslaan als.
Met Opslaan als wordt het bestaande borduurmotief overschreven. Als u een andere versie van hetzelfde
project wilt opslaan, verandert u de naam voordat u het opslaat.
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Kopiëren
Gebruik Copy
(Kopiëren) om een kopie van de huidige geselecteerde pagina van de
kaart te maken. De kopie wordt een Klembordblok, waarna het als borduurmotief in een
andere PREMIER+™ 2 Embroidery System-module kan worden geplakt.
Om te garanderen dat de gewenste pagina wordt gekopieerd, zorgt u ervoor dat er een borduurmotief,
tekst of afbeeldingsvak is geselecteerd.
Alle borduurmotieven op de pagina worden samen gegroepeerd als ze worden gekopieerd. Combine
(Combineren), ColorSort en Remove Overlap (Overlap verwijderen) worden niet toegepast, zodat u de
pagina van uw kaart kunt blijven aanpassen in PREMIER+™ 2 Embroidery met Restrict Groups (Groepen
beperken).

Alle pagina’s kopiëren
Gebruik Copy All Pages
(Alle pagina’s kopiëren) om een kopie van de hele kaart te
maken. De kopie wordt een Klembordblok, waarna het als borduurmotief in een andere
PREMIER+™ 2 Embroidery System-module kan worden geplakt.
Alle borduurmotieven op de kaart worden samen gegroepeerd als ze worden gekopieerd. Combine
(Combineren), ColorSort en Remove Overlap (Overlap verwijderen) worden niet toegepast, zodat u uw
kaart kunt blijven aanpassen in PREMIER+™ 2 Embroidery met Restrict Groups (Groepen beperken).

Ongedaan maken
Gebruik Undo
(Ongedaan maken) om de laatste handeling terug te draaien. Wanneer
u niet tevreden bent met het resultaat, klikt u op Opnieuw uitvoeren.

Opnieuw uitvoeren
Gebruik Redo
(Opnieuw uitvoeren) om de laatste handeling terug te draaien die
ongedaan is gemaakt met Ongedaan maken. Als u niet tevreden bent met het resultaat,
klikt u op Ongedaan maken.
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