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Welkom bij PREMIER+™ 2 Modify. Gebruik PREMIER+™ 2 Modify om uw borduurmotieven
te bewerken en nieuwe te maken. Werk met secties (submotieven) van borduurmotieven
of volledige borduurmotieven en met multipart borduurmotieven of veel
borduurmotieven tegelijkertijd. PREMIER+™ 2 Modify bevat alle bewerkmogelijkheden
van PREMIER+™ 2 Embroidery Extra, met veel aanvullende krachtige functies.
Maak uw steken rechtstreeks in 3D of 2D zoals u wilt. Gebruik de Stitch Player in de
controlestrook om het huidige geselecteerde borduur-submotief af te spelen alsof het
geborduurd wordt of gebruik de Design Player
om alle secties van een borduurmotief
af te spelen. Gebruik Life weergave
om een voorbeeld van het borduurmotief in het
echt te bekijken met de gewenste exportopties.
Reliëf helpt u om mooie patronen aan uw borduurmotieven toe te voegen. Kies uit meer
dan 100 stempels, of gebruik tekst of uw eigen ontwerp om een enkele stempel te maken,
langs een lijn te stempelen of een groot gebied op te vullen.
Gebruik Vervorm punten om steken naar elkaar toe te trekken, te polariseren, te laten
wervelen of te rimpelen in kleine gebieden of de acht effecten voor globaal vervormen
om de complete vorm van een borduurmotief te veranderen. Met Freehand Tablet openborduurwerklijn
en Freehand Punt open-borduurwerklijn
kunt u automatisch stof
verwijderen voor open borduurwerk en omgekeerde applicatie of gewoon om een vorm
of een motief uit te snijden.
Gebruik Freehand Tablet omranding , Freehand Punt omranding , Omrandingsvorm
tekenen
of Omranding borduurmotief
om een nieuw borduurmotief te maken met
een omranding met cordon-, stik-, drievoudige of motiefsteken, eventueel met
applicatiesteken en stof voor de applicatie. Houd het borduurgedeelte binnen of buiten de
omranding, of leg de omranding gewoon over het borduurmotief heen. In PREMIER+™ 2
Embroidery Extra kunt u met de applicatiedeel-functies Express Applicatie ,
Applicatiecontour
en Applicatiegat
een applicatiestof toevoegen aan een bestaand
motief met applicatiegebieden en applicatiegebieden binnen een motief aanpassen.
Pas het Monochroom-effect
toe om silhouet- en cameo-motieven te creëren van
borduurmotieven met meerdere kleuren. Gebruik de Density Advisor
om dichte
stekengebieden te zien en indien gewenst de dichtheid automatisch te verminderen. De
Stitch Optimizer
verbetert de snelheid en kwaliteit van het borduurwerk. Gebruik
Automatisch afsnijopdrachten toevoegen
om sprongsteken af te snijden tijdens het
borduren en gebruik Rijglijn
om uw stof en versteviging op elkaar te bevestigen
voordat u gaat borduren. Markeer een groep met steken als speciale Uitlijn -steken en
voeg Aanhechtof Afhecht steken naar wens toe.
Voeg kleurwissels , stops
en afsnijopdrachten
toe of verwijder ze. Voeg eigen
tekst toe aan Stopopdrachten om het borduurproces te stroomlijnen. Centreer
ontwerpen , compenseer steken , splits steken op in de maximumlengte van uw
voorkeur en nog veel meer.
Met Design Separator
kunt u creatief zijn en elk borduurmotief in twee submotieven
delen. (Gebruik de PREMIER+™ 2 Design Aligner -module om automatisch
borduurmotieven op te splitsen in meerdere delen om ze te borduren in een borduurring,
of in twee submotieven voor multipart borduurringen.)
Gebruik Object bewerken (Object Editing) om de vorm of het ontwerp van uw
borduurmotief te veranderen. Verander de eigenschappen van een steektype in een lijn,
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opvul- of cordongebied in uw borduurmotief en zet een object om van het ene steektype
in het andere. Verwijder de onderlaag en de opvulling met Onderliggende steken
verwijderen (Remove Underlying Stitches)
.

Voorbeeldbestanden
Er zijn voorbeelden meegeleverd, die worden weergegeven in de ’How-To’-voorbeelden
en tutorials. De voorbeeldbestanden worden geïnstalleerd in submappen van
Documenten\Premier+2 \Samples\Wijzigen of in de map van uw keuze.

PREMIER+™ 2 Modify starten
Q

Klik op het PREMIER+™ 2 Modify-pictogram
in PREMIER+™ 2 Embroidery
QuickLink-werkbalk. PREMIER+™ 2 Modify zal starten.

, op de

Onderdelen van het Programmascherm
Quick Access-werkbalk

Controlestrook

Tabs lint-werkbalk

Borduurtabs

Lint-werkbalk Titelbalk

Steekgebied

Designpaneel

Statusbalk

Titelbalk
De titelbalk aan de bovenkant van het venster licht op
wanneer PREMIER+™ 2 Modify ingeschakeld is. Elk geopend
borduurbestand heeft ook zijn eigen tab met de naam van het borduurbestand. De Quick
Access-werkbalk heeft pictogrammen voor de volgende vaak gebruikte functies:
Invoegen, Opslaan, Opslaan als, Exporteren, Afdrukken, Borduurring veranderen,
Ongedaan maken, Opnieuw uitvoeren, Life weergave en Design Player.

Intuïtieve werkbalk
Er staan negen tabs op het lint: Bestand, Home, Wijzigen, Omranding, Applicatie, Reliëf,
Object, Weergave en Help.
Gebruik de tab Home voor het selecteren van submotieven of steken, kopiëren,
verplaatsen en roteren, garen wisselen met Color Tone en borduurmotieven weergeven
met Life Weergave en Design Player.
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Borduurmotief selecteren
Gebruik het gebied Borduurmotief selecterenop de tab Home om de verschillende secties
en submotieven van een multipart borduurmotief te bekijken. Selecteer de Volgende
of Vorige
sectie, verander de volgorden door submotieven vooruit
of achteruit
te verplaatsen of combineer secties van een multipart borduurmotief.
Gebruik de tab Wijzigen om veranderingen aan te brengen die van invloed zijn op het
gehele borduurmotief, om steekopdrachten toe te voegen en te bewerken en om de
functies vervormen en open borduurwerk te gebruiken.
Gebruik de tab Omrandingen om een cordon- of steekomranding toe te voegen aan een
borduurmotief, eventueel met applicatiesteken en stof.
Gebruik de tab Applicatie om applicatiestof toe te voegen aan een bestaand motief met
applicatiegebieden en om applicatiegebieden binnen een motief aan te passen.
Gebruik de tab Reliëf om lijnen of bochten van steekpunten toe te voegen en om
afzonderlijke steekpunten in vormen (stempels genoemd) toe te passen, in lijnen of als
opvulpatroon.
Gebruik de tab Object om de eigenschappen van de opvul- en lijnobjecten van uw
borduurmotief te veranderen of om deze steektypes om te zetten in andere opvul- en
lijntypes.
Gebruik de tab Weergave om het raster aan te passen, de weergavemodus te wijzigen,
opdrachten en steekcoördinaten te bekijken, de borduurring te wijzigen en meerdere
vensters te rangschikken.

Werkgebied
Het werkgebied is het gebied waar borduurmotieven worden geladen. De tabs langs de
onderste rand geven de namen van de geopende borduurbestanden weer. Klik op een
tab om dit borduurbestand te activeren. Druk op Ctrl + Tab om door de vensters te lopen.
Wanneer de borduurbestandenvensters op schermgrootte worden geopend, wordt het
werkgebied opgevuld door het actieve borduurbestand. Wanneer de vensters niet
maximaal zijn, kunt u ze op verschillende manieren rangschikken met de Cascade- en
Tegelopties op de tab Weergave. Sleep de titelbalken om ze naar wens te rangschikken of
druk op Ctrl + Tab om door de vensters te lopen.
Steekgebied
Dit is het gebied waarin u de steken tekent en veranderingen aanbrengt in een
borduurmotief. Steken worden getekend in hun echte kleuren, maar de meeste
gareneffecten worden niet weergegeven in het actieve submotief. De borduurmotieven
worden in 3D of in 2D getoond, met of zonder steekpunten. De achtergrondkleur en structuur kunnen worden gewijzigd met behulp van PREMIER+™ 2 Configure
.
Kledingstuk-, quiltblok- of stofachtergronden kunnen worden opgeslagen in .vp4-bestanden. Deze
worden niet weergegeven in PREMIER+™ 2 Modify, behalve stofachtergronden die worden gebruikt in een
applicatie. Decoraties worden weergegeven, maar kunnen niet bewerkt worden, behalve wanneer het
gehele submotief wordt verplaatst of verwijderd.

In 3D-weergave
wordt de echte borduurring weergegeven, met blauwe hoeken die
het steekgedeelte in de borduurring aangeven. Sprongsteken worden verborgen. De
achtergrondstructuur wordt weergegeven, als die is geselecteerd in PREMIER+™ 2
Configure.
In 2D-weergave
met en zonder steekpunten wordt de borduurringafmeting
weergegeven door een blauwe contour met scherpe hoeken. Steken worden alleen in
effen kleuren getekend, en steken met meerkleurig garen worden alleen met de eerste
kleur in de garendefinitie getekend. Sprongsteken worden weergegeven als stippellijnen.
In 2D-weergave heeft de achtergrond geen structuur.
PREMIER+™ 2 Modify Aan de slag met PREMIER+™ 2 Modify
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In 2D-weergave met steekpunten
worden zwarte stippen of zwarte vierkantjes gebruikt om de
steekpunten (naaldinsteekpunten) in de stof weer te geven. Of deze steekpunten weer worden gegeven als
stippen of vierkantjes, hangt af van de zoomstand. Het weergeven van de steekpunten kan handig zijn bij
het invoegen van nieuwe steken of het verplaatsen van afzonderlijke steken. De weergavemodus kan
afzonderlijk worden ingesteld voor elk borduurmotief.

Gebruik de Ghost-Modus
om verborgen steken te laten zien als bleke, doorzichtige
‘ghost’-steken.
Gebruik Opdrachten
om de opdrachtmarkeringen voor Kleurwissel , Stoppen ,
Applicatie
en Afsnijopdracht
weer te geven of te verbergen.

Achtergrondraster
Elk borduurmotief heeft een raster dat kan worden in- en uitgeschakeld of weergegeven
met genummerde rasterlijnen door de de rasteropties
te gebruiken. Door in of uit te
zoomen kunt u de rastervierkanten groter of kleiner weergeven, maar het aantal vakjes in
het raster blijft hetzelfde. U kunt de rasterafmetingen wijzigen van 2 mm tot 50 mm met
de tab Weergave. U kunt het raster en de nummering afzonderlijk in- en uitschakelen in
elk borduurvenster, maar als u de rasterafmetingen wijzigt, geldt dit voor alle vensters.

Controlestrook
Gebruik de controlestrook om de kleuren in het geselecteerde gedeelte van het
borduurmotief te bekijken en om steken te selecteren per nummer, kleurblok of met de
grepen op de schuifbalk. U kunt steken verbergen om gemakkelijker te kunnen bewerken
of om ze te beveiligen tegen wijzigingen door andere functies. Loop ook door de
Stopopdrachten in het borduurmotief.

Kijk hoe het geselecteerde submotief wordt geborduurd met de Stitch Player, met pauzes
voor Kleur- , Stopen Afsnijopdrachten.

Designpaneel
Rechts van het werkgebied staat het Designpaneel. Gebruik het Designpaneel om kleuren
te wijzigen en om de Opmerkingen en Instellingen aan te passen.

Ontwerpinformatie
De Ontwerpinformatie toont de afmetingen (Hoogte
en Breedte
en het aantal kleuren
voor het actieve borduurmotief.

), Stekenaantal

,

Kleur selecteren
Het gebied Kleurselectie toont ook de volgorde van de kleurblokken in het kleurenwerkblad
en opmerkingen die bij het borduurmotief horen. Klik op een kleurblok om garenkleuren te
wijzigen en om gareneffecten toe te voegen. Gebruik het kleurenwerkblad om steken per
kleurblok te verbergen of weer te geven, de kleurblokken eerder
of later
te plaatsen
en kleurblokken samen te voegen
. Bewerk informatie of voeg informatie toe aan de
Opmerkingen (Notes) en Instellingen (Settings) zoals u dat wilt.

Klembordblok en Overzichtsvenster
Op het klembordblok is het borduurmotief te zien dat in het werkgebied kan worden
geplakt.
Klik op het klembord om het huidige klembordblok te verwijderen.

Het overzichtsvenster geeft een klein overzicht van het hele werkgebied voor het
borduurmotief.
4
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Statusbalk
Q
Q
Q
Q
Q
Q

De statusbalk bevindt zich onderin het venster. Op de statusbalk vindt u van links naar rechts:
De QuickLink-werkbalk.
De selectietools.
De horizontale en verticale afstand van de muis vanaf het midden van het borduurmotief.
De borduurringafmeting.
Dit wijst de huidige functie aan en is leeg als geen enkele functie actief is.
De zoomtools en Zoombalk.

PREMIER+™ 2 Modify Termen en conventies
Aanwijzers op het scherm
De muisaanwijzer wordt meestal weergegeven als een pijl op het scherm.
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.
De opdrachtaanwijzer Kleur invoegen
die een Kleurwissel plaatst
, de
opdrachtaanwijzer Stop invoegen
die een Stopopdracht plaatst , de
opdrachtaanwijzer Afsnijopdracht invoegen
die een Afsnijopdracht plaatst
en de
opdrachtaanwijzer Steken invoegen
verschijnen wanneer de bijbehorende functie
Steek wijzigen wordt gekozen. Wanneer Aanhechten of Afhechten worden gebruikt,
verschijnt de hechtaanwijzer
.
Als de Freehand Tablet functies worden gebruikt, verandert de aanwijzer in een pen
.
Als de Freehand Punt-functies worden gekozen, verandert de aanwijzer in een cirkel .
Wanneer knooppunten die met één van de Freehand-functies zijn geplaatst worden
aangepast, verandert de aanwijzer in een kruisje
(een verplaatsaanwijzer). De
Freehand-aanwijzers worden ook gebruikt voor het tekenen van een splitslijn voor Design
Separator
.
Op de tab Object wordt de aanwijzer Object selecteren
getoond. Voeg punten in een
object toe met de Punten invoegen
-aanwijzer en verwijder punten met de Punten
verwijderen-aanwijzer
.
Als u stempels gebruikt, is de aanwijzer de huidige geselecteerde stempel.
De Meetaanwijzer
verschijnt wanneer de functie Lengte opvragen
wordt
geselecteerd.
De aanwijzer verandert in de roze Stofgreep
wanneer applicatiestofdelen worden
aangepast.
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Borduurmotieven en garens
bekijken
Tab weergave
Het raster weergeven en aanpassen

Opdrachtmarkeringen bekijken

2

Het Designpaneel bekijken

Rastergrootte
Een andere borduurring selecteren
De weergavemodus wijzigen
instellen
Meerdere borduurHet borduurmotief meten De coördinaten van steekpunten bekijken
motieven bekijken

Borduurmotief selecteren
Gebruik het gebied Borduurmotief selecteren
op de tab Home om de verschillende secties
en submotieven van een multipart
borduurmotief te bekijken. De geselecteerde
sectie wordt weergegeven in het werkgebied.
Om submotieven te verplaatsen binnen het
multipart borduurmotief, zie “Borduurmotieven selecteren, verplaatsen en samenvoegen”
op pagina 39.
Standaard borduur-submotieven zijn genummerd. Decoratieve submotieven worden
aangegeven met de letter “D” en Uitlijn-submotieven worden aangegeven met de letter “A”.
Automatic Ghost Mode wordt gebruikt om de plaats van de andere delen van het borduurmotief in het
werkgebied weer te geven.
Q

Klik op Volgende motief

Q

Klik op Vorige motief
of gebruik de tab-toets om het vorige submotief te bekijken.
Klik op het gewenste gedeelte van het motief in het gebied Borduurmotief selecteren.

Q

of gebruik de tab-toets om het volgende submotief te bekijken.

Om alle submotieven te bekijken klikt u op de pijl in de rechter benedenhoek van het gebied Borduurmotief
selecteren.

Weergavemodus
Gebruik Weergavemodus in de tab Weergave om te wisselen tussen 3D-weergave , 2Dweergave met steekpunten , en 2D-weergave zonder steekpunten
voor het huidige
venster. Steken en blokken kunnen zowel met 3D- als 2D-weergave worden bewerkt.

3D-weergave

6

2D-weergave met steekpunten

PREMIER+™ 2 Modify Borduurmotieven en garens bekijken

2D-weergave zonder steekpunten

Gebruik 3D-weergave om te bekijken hoe het borduurmotief geborduurd wordt, gebruik
2D-weergave met steekpunten om de steekpunten duidelijk te zien en gebruik 2Dweergave zonder steekpunten om de steeklijnen te zien.

Ghost-modus
Gebruik de Ghost-Modus
om verborgen steken te laten zien als bleke ‘ghost’ steken
binnen het actieve submotief. Hiermee kunt u het hele borduurmotief zien en zien waar
de zichtbare steken zitten in het borduurmotief terwijl u alleen de zichtbare steken aan
het bewerken bent.

Ghost-modus uit

Ghost-modus aan

Als de achtergrond wit of zeer licht is, kan het moeilijk zijn om de doorzichtige steken te zien.

Achtergrondraster
Gebruik de rasteropties om het achtergrondraster in en uit te schakelen, al dan niet met
genummerde rasterlijnen. U kunt het raster gebruiken om steken uit te lijnen,
geselecteerde blokken aan te passen, omrandingsvormen precies te tekenen enzovoorts.
Raster aan

Half genummerd raster

Gebruik Raster aan
om het raster
weer te geven.

Gebruik Half genummerd raster
om het raster
te zien met de even rasterlijnen bovenaan en links.

PREMIER+™ 2 Modify Borduurmotieven en garens bekijken
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Volledig genummerd raster

Raster uit

Gebruik Volledig genummerd raster
om het
raster te zien met alle even rasterlijnen genummerd.

Gebruik Raster uit
om het raster
te verbergen.

Rastergrootte
Stel de rastergrootte in tussen 2 mm en 50 mm, afhankelijk van wat het meest geschikt is
voor uw schermresolutie en borduurmotieven.

Opdrachten
Gebruik Opdrachten
om de opdrachtmarkeringen voor Kleurwissel
Applicatie en Afsnijopdracht weer te geven of te verbergen.

, Stoppen

,

Designpaneel
Gebruik het Designpaneel om van kleur te wisselen, om opmerkingen en instellingen te
bekijken en te veranderen en om het Klembord en Overzichtsscherm te bekijken.

Controleer de borduurmotiefinformatie
Puffy Foam-effect

Een garenkleur veranderen
Dubbele draad-effect

De kleuren bewerken, verplaatsen en samenvoegen
Selecteer de informatie voor opmerkingen en instellingen
Bewerk de informatie voor opmerkingen en instellingen
Bekijk de plaats in het werkgebied bij inzoomen
Bekijk de inhoud van het klembord

8
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Om het Designpaneel te openen of te verbergen, klikt u op Designpaneel weergeven in
de tab Weergave.

Garenkleuren
De garenkleuren worden in het kleurenwerkblad weergegeven op de Designpaneel, in de
volgorde waarin ze worden gebruikt. Gareneffecten of speciale naalden voor een kleur
worden ook aangegeven.
Pauzeren op een garenkleur
om de naam te bekijken
Een kleur weergeven
of verbergen

Klik op een kleur om deze
te selecteren
Gareneffect-symbool
Samenvoegen met
bovenstaande kler
Plaats de kleur eerder
in de borduurvolgorde

Verander de geselecteerde kleur
Plaats de kleur later in de
borduurvolgorde

Kleuren kunnen worden toegevoegd of veranderd door een van de beschikbare kleuren in
de standaard garenassortimenten en in MyThreads te gebruiken. MyThreads kan garens
bevatten die uit de standaard garenassortimenten zijn gekopieerd, plus door u aangepaste
garens die zijn gebaseerd op bestaande garens of toegevoegd als nieuwe garens.
Een kleurwisselopdracht wordt in een borduurmotief voorgesteld als een blauw
cirkeltje met een C erin.
Om een kleurwissel toe te voegen gebruikt u de opdracht Kleurwissel invoegen
invoegen” op pagina 19.

. Zie “Kleuropdracht

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. Wanneer u ColorSort gebruikt, worden alle identieke kleuren samengevoegd tenzij er
overlappende steken zijn, of wanneer een blok een gareneffect heeft.

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. 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.

ColorSort
Gebruik ColorSort
(tab Home) om het borduurmotief tot een minimum aan
kleurblokken te beperken. Het uiteindelijke aantal kleurblokken dat in het proces
ColorSort wordt geproduceerd kan, afhankelijk van de overlap tussen gebieden en of er
gareneffecten worden gebruikt, verschillen. Als dat kan, laat het proces slechts één
kleurblok over voor elke gebruikte garenkleur.
U kunt de ColorSort optie ook gebruiken in Exporteren
u een borduurbestand maakt voor het borduren.

om uw kleurblokken samen te voegen wanneer
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ColorSort beïnvloedt het hele borduurmotief, ook als slechts een deel ervan zichtbaar is.
Als ColorSort voltooid is, worden alle steken in het borduurmotief getoond.

Monochroom
Gebruik Monochroom
(tab Wijzigen) om alle zichtbare steken te wijzigen in één kleur.
Dit effect creëert silhouet- en cameo-motieven van borduurmotieven met meerdere
kleuren.
Selecteer de steken die u wilt instellen op dezelfde kleur en klik dan op Monochroom
.
Het dialoogvenster Kleurselectie verschijnt, zodat u een kleur en/of gareneffect kunt
kiezen.

Controlestrook
Gebruik de controlestrook om de kleuren van het geselecteerde submotief te bekijken en
om steken te selecteren met de grepen op de schuifbalk.
Ghost Mode: een contour van verborgen steken bekijken
Steken vanuit hier tekenen Bekijken waar opdrachten staan Steken hier naartoe tekenen

De zichtbare steken afspelen
De nummers instellen voor de
start- en eindsteken

Alleen de vorige/volgende kleur weergeven
De zichtbaarheid van kleurblokken wijzigen
De vorige/volgende stopopdracht weergeven
Alle steken tekenen

Voor precise positioning voert u nummers in in de start- en eindvakjes of selecteert u
steken binnen het volgende
of vorige
kleurblok, of u gaat naar de volgende
of
vorige
Stopopdracht . Gebruik Zichtbaarheid kleurblokken omdraaien
om de
zichtbaarheid van de kleurblokken zo af te wisselen dat de zichtbare blokken verborgen
worden en de verborgen blokken worden weergegeven. Bekijk het hele borduurmotief
met Alle steken tekenen , of bekijk een contour van de verborgen steken met de Ghostmodus
.
Gebruik de Stitch Player om te zien hoe het geselecteerde submotief wordt geborduurd
en gebruik Pauzeren voor opdrachten
om te zien waar Kleur- , Stopen
Afsnijopdrachten worden geplaatst.
Gebruik Design Player
om te bekijken hoe het volledig project geborduurd wordt, met gebruik van de
instellingen voor Optimaliseren voor machine uit PREMIER+™ 2 Configure. Zie “Design Player” op
pagina 12.

Een stekenbereik bekijken
De start- en eindschuifbalken op de Controlestrook 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”. Als u dit wenst, selecteert u de zichtbare steken als
blok om te bewerken (Alle zichtbare selecteren ) of gebruikt u functies zoals Stempelen
of Globaal vervormen zonder dat deze iets wijzigen aan de verborgen steken. Als u dit
wenst, kunt u de Ghost-modus
gebruiken om het hele borduurmotief te zien terwijl u
toch alleen maar zichtbare steken bewerkt. 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.
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Tekenbereik (Schuifbalk)
De linker greep en het linker steeknummervak bepalen het steeknummer voor de functie
Tekenen vanaf begin. De rechter greep en het rechter steeknummervak bepalen het
steeknummer voor de functie Tekenen tot einde.

Gebruik het Tekenbereik om een start- en eindsteeknummer in te stellen op één van de
volgende manieren, zoals hier wordt getoond voor Tekenen vanaf begin:
1

2

3

4

Klik en sleep de greep langs de schuifbalk. U zult het
steeknummer zien veranderen wanneer u de greep
verplaatst.
Klik op de pijlen aan de uiteinden van de nummervakjes om
het steeknummer met één tegelijk te veranderen. Klik op
een pijl en houd ingedrukt om sneller te gaan.
Klik in de ruimte op de schuifbalk aan een van de zijden van
de greep om deze in die richting te verplaatsen en het
steeknummer met 50 per keer te veranderen. U kunt ook
klikken en ingedrukt houden om het nummer sneller te
wijzigen, maar de greep zal stoppen als de pijlaanwijzer of de andere greep wordt bereikt.
Voer een steeknummer direct in het steeknummervakje in.
Een nummer dat niet binnen het bereik valt, wordt
genegeerd.
In alle gevallen ziet u in het werkgebied het bereik van de steken wanneer het start- en eindnummer
verandert.

Lengte opvragen
Gebruik Lengte opvragen
om de afstand te meten tussen twee punten. Klik op Lengte
opvragen
en sleep met de meetaanwijzer
om een afstand te meten.

Coördinaten
Gebruik Coördinaten
(tab Weergave) om het dialoogvenster met de
steekpuntcoördinaten weer te geven of te verbergen. U kunt dit ook gebruiken om
steekpuntplaatsen te wijzigen door de x- en y-coördinaten aan te passen.

PREMIER+™ 2 Modify Borduurmotieven en garens bekijken
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Design Player

Afspelen bedienen
met de schuif
Spring naar de eerste steek
Terugspoelen
Afspelen starten
of pauzeren
Ontwerpinformatie

Spring naar de laatste steek
Op twee keer de huidige
snelheid afspelen
Een foto of video delen
online

Gebruik Design Player
(tab Home) om door de steken in het borduurmotief te
bladeren alsof ze worden geborduurd vanuit een geëxporteerd borduurmotief. Alle delen
van het borduurmotief binnen het borduurringgebied worden weergegeven, ongeacht of
ze geselecteerd zijn of niet.
De huidige instellen voor Optimaliseren voor machine van PREMIER+™ 2 Configure
worden gebruikt.
Alle motieven in een multipart borduurmotief worden weergegeven in de Design Player. Daarom is dit een
goede manier om het volledige project te bekijken nadat u steken heeft aangepast in een van de motieven.
Q

Q

Q

Alle mededelingen, bijvoorbeeld instructies voor het plaatsen van een applicatie, worden
weergegeven na hun Stopopdracht.
De applicatiestof wordt weergegeven indien aanwezig, maar achtergondkleding,
quiltblok of stof wordt niet weergegeven.
Decoraties worden weergegeven na hun plaatsingssteken.
Borduurmotieven die buiten de borduurring staan worden niet weergegeven in de
Design Player. Indien een borduurmotief een viltnaald bevat, wordt het project
“gespiegeld” weergegeven, zoals het werkelijk geborduurd wordt.
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Life weergave

Q

Q

Gebruik Life weergave
(tab Home) om weer te geven hoe een borduurmotief dat werd
geëxporteerd van het project er in 3D uitziet op ware grootte. Zoom in om details te
bekijken en verplaats en roteer het borduurmotief in een driedimensionale weergave. Alle
delen van het borduurmotief binnen het borduurringgebied worden weergegeven,
ongeacht of ze geselecteerd zijn of niet.
Gebruik Life weergave
elke keer dat u het motief wilt bekijken zonder raster, steken
geselecteerd of markeringen weergegeven, en wanneer u het effect wilt bekijken van
glow in the dark en lichtreflecterende garens.
Achtergrondkleding, quiltblokken of stof wordt weergegeven, samen met applicatiestof,
indien aanwezig.
Decoraties worden weergegeven, maar niet hun plaatsingssteken.

De 3D-weergavehoek wijzigen
Beweeg rond het venster
In- en uitzoomen
Licht- en donkereffecten
Reset
Het voorbeeld animeren
Een foto of video online delen
Ontwerpinformatie

PREMIER+™ 2 Modify Borduurmotieven en garens bekijken
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Steken en blokken selecteren
Tab Home

3

Een blok kleiner of groter maken of schalen
De selectie aanpassen

Het borduurmotief bekijken zoals
het geborduurd wordt
De borduurmotieven verplaatsen en samenvoegen

Steken of een blok selecteren
Een geselecteerd blok knippen,
kopiëren, plakken of verwijdere
De kleur en borduurvolgorde wijzigen

Een borduurmotief
Een borduurring
selecteren
selecteren
Door open borduurmotieven
stappen
Alle borduurmotieven bekijken
Een blok ordenen en groter of kleiner maken

Bij het bekijken van steken is het vaak handig om 2D te selecteren. Selecteer 2D-weergave met
steekpunten
(tab Weergave) om de steekpunten te bekijken, zodat u ze kunt selecteren en verplaatsen.
Zoom ver genoeg in om de afzonderlijke steekpunten te kunnen zien.

De opdrachtmarkeringen Kleurwissel , Stop
en Afsnijden
en de daarbij
behorende steekpunten kunnen worden verplaatst, maar ze kunnen alleen worden
verwijderd met Opdrachten verwijderen
.
De opdrachtmarkeringen worden vergroot wanneer een van de functies Steek wijzigen in de tab Wijzigen
wordt geselecteerd. Zie “Steek wijzigen” op pagina 19 en “Opdrachten weergeven” op pagina 22.

Steken selecteren
Gebruik Steken selecteren
om enkele steken te selecteren en
te bewerken. Klik op Steken selecteren, vervolgens op een
steekpunt en er verschijnt een vak rond het punt om aan te
tonen dat het is geselecteerd. Klik op het vak en sleep het om het
steekpunt te verplaatsen. Gebruik, indien gewenst,
Verwijderen
om het steekpunt te verwijderen.

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.

Een stekenblok selecteren
Met de functies voor stekenblok selecteren in het gebied selecteren in de tab Home en op
de statusbalk kunt u een gedeelte van een borduurmotief selecteren. Een geselecteerd
deel van een borduurmotief heet een blok. U kunt een blok groter of kleiner maken/
schalen, roteren, spiegelen, kantelen, verplaatsen, duwen, dupliceren, kopiëren, knippen
en verwijderen.
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, te kantelen en te spiegelen. Het blok is ook omlijnd in het selectievak, zodat u het
nauwkeurig kunt positioneren bij het verplaatsen of het roteren.
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.
PREMIER+™ 2 Modify Steken en blokken selecteren
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Klik en sleep in het blok om het te verplaatsen, of gebruik de pijltoetsen van het toetsenbord
om het blok in kleine stappen te duwen om het nauwkeurig te kunnen plaatsen. Klik op de
vierkante hoekgrepen en sleep ze om het blok te vergroten of te verkleinen met een
constant stekenaantal (witte grepen) of om het formaat te wijzigen met een constante
dichtheid (blauwe grepen). Klik op de ronde rotatiegreep en sleep 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. Klik
en sleep de ruitvormige hoekgrepen rechts onder
om het blok te kantelen.
U kunt het formaat van een blok wijzigen of de schaalverdeling ervan veranderen en precies roteren met
het dialoogvenster Blok bewerken
.

De waarschuwingslampen worden rond in de plaats van vierkant als een deel van de
selectie buiten de borduurring valt.

Vierkante grepen geven aan dat het volledige
borduurmotief binnen de borduurring valt.

Ronde grepen geven aan dat ten minste een
deel van het borduurmotief buiten de
borduurring ligt.

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. 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.

Blokselectiefuncties
Gebruik 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 muistoets loslaat, zal het blok u de
reikwijdte van uw selectie laten zien.
Gebruik Freehand selecteren
om een stekenblok binnen een gebied
met een willekeurige vorm te selecteren. Klik op Freehand selecteren
(Freehand Select) en de aanwijzer verandert in de aanwijzer voor het
freehand selecteren , klik en sleep vervolgens 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.
Gebruik Freehand Punt selecteren
om een stekenblok binnen een
gebied van willekeurige vorm met rechte 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 of 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
PREMIER+™ 2 Modify Steken en blokken selecteren
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plaatsen. Klik op Delete om de laatst geplaatste punt te verwijderen. Klik met de
rechtermuistoets wanneer het gebied compleet is.
Gebruik Kleurblok selecteren
om een stekenblok met een bepaalde garenkleur te
selecteren. Klik op het pictogram en klik dan op een zichtbare kleur in het borduurmotief. Het
blok wordt geselecteerd volgens de zichtbare steken van de kleur waarop u heeft geklikt.
Alle zichtbare selecteren
is een éénkliksfunctie die alle zichtbare steken in het huidige
borduurmotief selecteert. Klik buiten het blok om te deselecteren.
Gebruik Geen selecteren
om alle borduurmotieven en blokken in het werkgebied te
deselecteren, inclusief degene buiten de borduurring.
Gebruik Selectie vervangen
om de huidige geselecteerde steken te vervangen met de
nieuwe selectie. Gebruik Aan selectie toevoegen
bij elke selectiefunctie om de nieuwe
selectie toe te voegen aan de huidige geselecteerde steken. Gebruik Van selectie
verwijderen
bij elke selectiefunctie om de nieuwe selectie te verwijderen van de
huidige geselecteerde steken.

Een blok verplaatsen en groter of kleiner maken
Verplaats een blok met de klik- en sleepmethode. Klik in het blok en sleep het naar de
gewenste positie. Alle steken die naar het blok leiden of er vandaan komen zullen zich
aanpassen aan de nieuwe stand van de verplaatste steken in het blok.
Wanneer u de selectie versleept, geeft een lijn in het selectievak de vorm van het blok aan. Als u per ongeluk
het rotatiemiddelpunt
verplaatst, klik en sleep dan simpelweg nogmaals in het selectievak.

Een stekenblok kan met kleine stappen verplaatst worden om het exact in de gewenste
positie te ‘duwen’. Gebruik de pijltoetsen op het toetsenbord om een blok in kleine
stappen te verplaatsen.
Gebruik Vergroten/verkleinen
om af te wisselen tussen vergroten/verkleinen en
schaalverdeling. Gebruik vergroten/verkleinen om het blokformaat te wijzigen en een
constante dichtheid te behouden. Gebruik schaalverdeling om het blokformaat te
wijzigen en hetzelfde aantal steken te behouden. De grepen op de blokselectie worden
getoond wanneer vergroten/verkleinen of schaalverdeling is geselecteerd.

Blauwe grepen voor vergroten/verkleinen

Witte grepen voor schalen

Klik op één van de vierkante hoekgrepen en sleep om te vergroten/verkleinen of schaalverdeling toe te passen. Houd de Ctrl-toets ingedrukt terwijl u klikt en sleept om de verhoudingen te
behouden tijdens het wijzigen van het formaat of het toepassen van schaalverdeling. Houd
Shift ingedrukt om vanuit het midden het formaat te wijzigen of te schalen.
U kunt ook op Blok wijzigen
klikken en de gewenste procentwaarden invoeren in de
vakjes Hoogte % en Breedte % in het dialoogvenster Blok wijzigen en dan op Toepassen
klikken. Nadat het percentage is veranderd, ziet u wat de werkelijke hoogte en breedte in
millimeters zal zijn.
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Vergroten/verkleinen moet een enkele handeling zijn. Indien nodig gebruikt u Ongedaan maken (Undo) en
probeert u het opnieuw als het niet meteen lukt. Een herhaaldelijk gebruik van Vergroten/verkleinen op
hetzelfde gebied met steken verlaagt de kwaliteit van het borduurmotief.
Gebruik als u dit wenst de Voorkeuren voor Vergroten/verkleinen
(menu Bestand) om de instellingen
ervan te wijzigen. Dit is handig als u grote veranderingen wilt aanbrengen aan het formaat van een blok.
De Stitch Optimizer wordt ook automatisch gebruikt na elke formaatwijziging omdat deze functie
standaard is ingesteld in de voorkeuren voor vergroten/verkleinen.

Blok roteren
Roteer het geselecteerde stekenblok in elke gewenste hoek met behulp van vrije rotatie
met de muis, door een specifieke hoek in te voeren, of door te roteren in stappen van
45 graden.
Klik en sleep de rotatiegreep om het blok in elke
gewenste hoek te roteren. Verplaats indien
gewenst het rotatiemiddelpunt
voordat u
het blok roteert.
Het selectievak om het blok en de omtreklijn
Rotatievan het blok worden geroteerd rond het
greep
rotatiemiddelpunt. Wanneer u de muistoets
loslaat, wordt het blok opnieuw getekend op de
Rotatienieuwe positie.
middelHet rotatiemiddelpunt
wordt in eerste
punt
instantie in het midden van het borduurmotief
afgebeeld. Klik op of binnen het rotatiemiddelpunt en sleep het vervolgens naar een
willekeurige positie in het borduurmotief. Hierdoor verandert het draaipunt waar het blok
omheen draait bij alle rotatiemethoden.
Wanneer het blok wordt verplaatst, geschaald of vergroot/verkleind, wordt het rotatiemiddelpunt
teruggeplaatst in het midden van het blok.

Roteren 45
Gebruik Roteren 45
(tab Home) om het blok of het geselecteerde stekengebied te
roteren in stappen van 45 graden. Verplaats indien gewenst het rotatiemiddelpunt
voordat u het blok roteert.

Blok wijzigen
Gebruik het dialoogvenster Blok wijzigen
om de grootte en de rotatie van het huidige
geselecteerde blok te tonen en te veranderen en om het geselecteerde blok te kantelen.
Wijzig het huidige geselecteerde blok naar wens en klik dan op Toepassen om uw
veranderingen weer te geven in het werkgebied.

Het formaat van een libelle borduurmotief wijzigen
1
2
3
4
5
6

Klik op Bestand, Nieuw
om een nieuw venster te openen.
Klik op Invoegen
in de werkbalk Quick Access.
In de map Documenten\Premier+2\Samples\Wijzigen\Borduren, loopt u naar de miniatuurweergave
voor Perky Dragonfly.
Klik om het borduurmotief te laden.
Een grotere afmeting zou geschikter zijn wanneer u bijvoorbeeld open borduurwerk maakt.
Zorg dat de tab Home is geselecteerd en klik op Vak selecteren
.
Klik en sleep dan een rechthoek om de libelle heen.
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7
8

9
10
11

12
13
14

Laat de muistoets los; om de libelle staat nu een selectievak met
witte grepen.
Klik op Vergroten/verkleinen
. De grepen op het selectievak
worden blauw.
De blauwe grepen geven aan dat wanneer de grootte van het
borduurmotief verandert, het borduurmotief wordt vergroot/verkleind.
De steken worden opnieuw berekend om de oorspronkelijke dichtheid te
behouden.
Let op het aantal steken van het borduurmotief. U kunt dit zien in het
Informatiegebied op het Designpaneel of in de Controlestrook.
Klik op Blok wijzigen
(Modify Block). Het dialoogvenster Blok
wijzigen verschijnt.
Zorg dat proportioneel is aangevinkt in het gedeelte Afmeting en
wijzig dan het hoogtepercentage
in 125%.
Het breedtepercentage zal evenveel toenemen.
Klik op Toepassen. De libelle wordt groter en het aantal steken wordt
verhoogd van 4337 tot ongeveer 4387.
Sluit het dialoogvenster Blok wijzigen.
Klik met links buiten het selectievak om de steken te deselecteren.

Blok spiegelen of kantelen
Spiegel een blok steken verticaal of horizontaal
met de spiegelgrepen op het blokselectievak.

Greep verticaal spiegelen

Indien er lange steken over het blok lopen na het spiegelen,
gebruikt u Volgorde omkeren om dit te voorkomen. Of u
selecteert het blok en probeert het opnieuw.

Klik op de greep voor horizontaal spiegelen om
Greep
een blok horizontaal te spiegelen. Klik op de
horizontaal
greep voor verticaal spiegelen om een blok
spiegelen
verticaal te spiegelen.
Kantel een blok verticaal of horizontaal met de
ruitvormige Kantelgrepen
in de rechter
onderhoek van het blokselectievak.
Met kantelen wordt de dichtheid van de steken veranderd. Wij raden aan om na afloop de Stitch
Optimizer
te gebruiken in de tab Wijzigen.

Centreren in ring
Gebruik Centreren in borduurring
(tab Home) om het borduurmotief in het midden
van de borduurring te zetten en indien nodig een sprong toe te voegen, zodat het
borduurmotief begint in het middelpunt van de borduurring.

Volgorde omkeren
Volgorde omkeren
wordt gebruikt om de borduurvolgorde van een geselecteerd blok
om te draaien. Wanneer u bijvoorbeeld een blok met steken die een vorm van links naar
rechts maken heeft geselecteerd en horizontaal gespiegeld, kunt u met Volgorde omkeren
voorkomen dat er grote sprongen over de vorm worden gemaakt nadat het is gespiegeld.
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Steken en blokken wijzigen

4

Steken invoegen waar u klikt
Tab wijzigen
Automatische rijglijn
Automatisch afsnijop
Een aanhecht- of afhechtsteek
drachten toevoegen
Kleur- en afsnijopdrachten invoegen
invoegen
Borduren
Alle zichtbare steken vervormen
optimalisrn

Opdrachten verwijderen
Wijzigen naar één
Steken vervormen waar u klikt
Submotief uitlijnen
enkele kleur
Open borduurwerk lijnen maken
Het borduurmotief
Steken
Stopopdrachten invoegen en bewerken
aanpassn
in tweeën splitsen

Steek wijzigen
Als u de functies voor Steek wijzigen gebruikt, nadat u heeft geklikt op de steek die u wilt
wijzigen.
Als er een van de functies voor Steek wijzigen op de tab Wijzigen wordt geselecteerd, (op stopopdracht
bewerken na) worden de opdrachtmarkeringen vergroot zodat ze beter te zien zijn. (Wanneer
stopopdracht bewerken wordt geselecteerd worden alleen de stopmarkeringen vergroot.)

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. Nadat u een garenkleur heeft geselecteerd, wordt de nieuwe
kleurwisselopdracht
aangegeven met een blauwe cirkel met een C erin.

Wijzigen van het afwisselen van de kleuren van bloemblaadjes in
een bloem
1
2
3
4
5
6

7
8
9
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Klik op Bestand, Nieuw
om een nieuw venster te openen.
Klik op Invoegen
in de werkbalk Quick Access.
In de map Documenten\Premier+2\Samples\Wijzigen\Laad de steken van het
borduurmotief 'Flower Pink'.
Zorg dat het Designpaneel beschikbaar is.
Dubbelklik op de eerste kleur in het werkblad en het dialoogvenster Kleurselectie
verschijnt.
Klik op Alle garenassortimenten tonen (Show All Thread Ranges) en klik dan op de
uitklappijl van het vak Garenassortiment (Thread Range) en selecteer RobisonAnton Rayon Twist 35.
Zoek het garennummer 79020 (Baby Pink) in de lijst en selecteer het.
Of typ 79020 in het dialoogvenster Garen zoeken.
Klik op OK om het vak Kleurselectie te sluiten. De garenkleur van de bloemblaadjes
verandert.
Wijzig de tweede kleur van het werkblad in Robison-Anton Metallic J 40,
garennummer: 1001 (Gov’t. Gold), en klik dan op OK. De kleur van het bloemhart
verandert.
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Klik op Volgende kleurblok tekenen
om alleen de eerste kleur op het werkblad weer te geven.
Klik op Zoomen naar rechthoek
. De muisaanwijzer verandert in de inzoomaanwijzer .
Klik en sleep een rechthoek in de bloem, een beetje onder de bovenkanten van de bloemblaadjes en
laat dan de muisknop los om in te zoomen.
Klik in de tab Weergave op 2D weergave met steekpunten, zodat de bloem in 2D wordt
weergegeven. U ziet dan de zwarte stippen die de steekpunten in het borduurmotief
vertegenwoordigen.
Het kan gemakkelijker zijn om het borduurmotief te visualiseren wanneer u Ghost Mode
inschakelt.
Verplaats de schuifbalk “Tekenen vanaf begin” zo dat u het eerste
bloemblaadje verbergt en alleen de opdracht Afsnijden
aan het
einde staat. In het midden van de markering voor de opdracht
Afsnijden moet nu een steekpunt staan. De startsteek is nummer 280.
De steeknummers worden alleen gegeven als richtlijn. Het is belangrijker
dat u de juiste steken verbergt of zichtbaar laat dan dat u de exacte steeknummers volgt.
Om snel naar het gewenste steeknummer te gaan, versleept u de schuifbalk naar een steeknummer in de
buurt en klikt u op de pijlen aan elk uiteinde om het nummer in afzonderlijke stappen aan te passen.
Klik op de tab Wijzigen (Modify).
Klik op de opdracht Kleurwissel invoegen
. De markeringen voor Afsnijopdrachten worden veel
groter en de muisaanwijzer verandert in de aanwijzer voor de opdracht kleurwissel invoegen .
Klik op de bleekroze lijn met de steek rechts van de Afsnijopdracht aan
het einde van het verborgen bloemblaadje. Het dialoogvenster
Kleurselectie verschijnt.
Kies Alle garenassortimenten tonen (Show All Thread Ranges) en stel
het garenassortiment in op Robison-Anton Rayon Swirl 35.
Selecteer garennummer 017 (Soap Stone), klik vervolgens op OK om
het dialoogvenster Kleurselectie te sluiten. De garenkleur van de
zichtbare blaadjes zal veranderen.
De opdracht Afsnijden (Trim) wordt vervangen, omdat u geen snij- en
kleurwisselopdracht naast elkaar nodig heeft.
Verplaats de linker schuifbalk Tekenbereik (Draw Range) zo dat de
startsteek op 537 staat. Hiermee wordt het volgende bloemblaadje
verborgen, zodat alleen de Afsnijopdracht en het bijbehorende
steekpunt aan het einde achter blijft.
Controleer of de opdracht Kleurwissel invoegen
nog is geselecteerd en klik op de steek onder de
Afsnijopdracht aan het einde van het verborgen bloemblaadje.
Selecteer in het kleurselectievak garennummer 79020 (Baby Pink) uit Robison-Anton Rayon Twist 35
en klik dan op OK. De garenkleur van de zichtbare blaadjes zal veranderen.
Verplaats de linker schuifbalk Tekenbereik (Draw Range) zo dat de startsteek op 794 staat.
Controleer of de opdracht Kleurwissel invoegen
nog is geselecteerd en klik op de steek onder de
Afsnijopdracht aan het einde van het verborgen bloemblaadje.
Selecteer in het kleurselectievak garennummer 017 (Soap Stone) uit Robison-Anton Rayon Swirl 35
en klik dan op OK.
Kijk naar het Designpaneel.
U ziet nu dat de nieuwe kleurblokken in het kleurenwerkblad en in de Controlestrook verschijnen zodra ze
worden toegevoegd, afwisselend tussen de Swirl- en Twist-kleuren.
Verplaats de linker schuifbalk Tekenbereik (Draw Range) zo dat de startsteek op 1062 staat.
Controleer of de opdracht Kleurwissel invoegen
nog is geselecteerd en klik op de steek links van
de Afsnijopdracht aan het einde van het verborgen bloemblaadje.
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Selecteer in het kleurselectievak garennummer 79020 (Baby Pink) uit
Robison-Anton Rayon Twist 35 en klik dan op OK.
Verplaats de linker schuifbalk Tekenbereik (Draw Range) zo dat de startsteek
op 1330 staat.
Controleer of de opdracht Kleurwissel invoegen
nog is geselecteerd en
klik op de steek boven de Afsnijopdracht aan het einde van het verborgen
bloemblaadje.
Selecteer in het kleurselectievak garennummer 017 (Soap Stone) uit RobisonAnton Rayon Swirl 35 en klik dan op OK.
Klik met rechts om de opdracht Kleurwissel invoegen te deselecteren.
Klik op Alle steken tekenen
op de controlestrook.
Klik in de tab Weergave op 3D Weergave
en klik vervolgens op Zoomen naar schermformaat

.

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
wordt voorgesteld met een rood cirkeltje met een S erin.

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.
Een grote Stopopdrachtmarkering
toont de plaats waarop de opdracht is ingevoegd.
De Stopopdrachtmarkering wordt kleiner wanneer Stopopdracht invoegen (Insert Stop Command) wordt
gedeselecteerd.

Gebruik Stopopdracht bewerken
om de mededeling of
een voorstel voor borduurvolgorde toe te voegen of te
wijzigen voor elke bestaande Stopopdracht.
Voeg een voorstel voor borduurvolgorde toe aan een
Stopopdracht in het dialoogvenster Stoppen. 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.

Afsnijopdracht invoegen
Gebruik Afsnijopdracht invoegen
om een opdracht toe te voegen waardoor bepaalde
borduurmachines de draad zullen afsnijden. Een afsnijopdracht
wordt voorgesteld
met een groen cirkeltje met een T erin. Het wordt kleiner wanneer Snijopdracht invoegen
niet langer is geselecteerd.
Wanneer u afsnijopdrachten toevoegt aan een borduurmotief, gebruik dan eerst Automatisch
afsnijopdrachten toevoegen
en voeg dan eventuele extra afsnijopdrachten toe met Afsnijopdracht
invoegen. Om automatisch afsnijopdrachten toe te voegen aan een borduurmotief zonder
afsnijopdrachten, wanneer dit wordt geopend, selecteert u “Automatisch afsnijopdrachten toevoegen bij
openen van een bestand” in de algemene sectie Voorkeuren.

Klik op Afsnijopdracht invoegen en de aanwijzer verandert in de aanwijzer voor het
invoegen van een afsnijopdracht
. Klik dan op een steek. Wanneer een afsnijopdracht
wordt ingevoegd, verdwijnt de steek.
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Opdrachten verwijderen
Gebruik Opdrachten verwijderen
om ongewenste Kleurwissel-, Stop- of Afsnijopdrachten te verwijderen. Selecteer Opdrachten verwijderen
, en klik dan op een
opdrachtmarkering om deze te verwijderen.

Opdrachten weergeven
Gebruik Opdrachten
om de opdrachtmarkeringen voor Kleurwissel
Applicatie en Afsnijopdracht weer te geven of te verbergen.

, Stoppen

,

Steken bewerken en toevoegen
Het kan handig zijn om 2D Weergave met steekpunten te
selecteren
en ver genoeg in te zoomen om de afzonderlijke
steekpunten te zien. Om een steek te selecteren, klikt u op Enkele
Steek
(tab Home) en dan op een steekpunt. Er verschijnt een vakje
om het punt, om aan te geven dat het is geselecteerd. Klik op het vak
en sleep het om het steekpunt te verplaatsen. Gebruik, indien gewenst, Verwijderen
om het steekpunt te verwijderen.

Steken invoegen
Gebruik Steken invoegen
(tab wijzigen) om nieuwe steken aan een borduurmotief toe
te voegen. Klik op Steken invoegen en de aanwijzer verandert in de aanwijzer voor Steken
invoegen . 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.
Als u een andere kleur wilt gebruiken voor de steken voegt u kleurwissels in voor- en
nadat de nieuwe steken zijn toegevoegd. Klik tweemaal met de rechtermuistoets om te
deselecteren.
U kunt niet beginnen bij een steekpunt met een opdracht erbij (Kleurwissel, stop of snijden).

Gebruik Steken invoegen om meer onderlaag toe te voegen aan een borduurmotief, om
een nieuw gedeelte voor een borduurmotief te maken of om een borduurmotief te
veranderen in een applicatie-motief.

Afhechtsteken invoegen
Maak automatisch een afhechtsteek om de steken vast te zetten op het punt waarop u
klikt. Meestal worden afhechtsteken gebruikt aan het begin en het einde van cordon- of
opvulgebieden.
U kunt afhechtsteken toevoegen aan een borduurmotief op gedeelten die loskomen nadat ze zijn genaaid.

Gebruik Aanhechten invoegen
om te zorgen dat de steken aan het begin van een
borduurgebied niet losraken. De steken die de afhechtsteek vormen worden in het
borduurmotief ingevoegd voor het eerste steekpunt van de geselecteerde steek.
Gebruik Afhechtsteek invoegen
om een afhechtsteek toe te voegen aan het einde van
het borduurmotief zodat het niet losraakt. De steken waaruit de afhechtsteek bestaat,
worden ingevoegd in het borduurmotief na de geselecteerde steek.
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Met steken en blokken werken
Het Klembordblok geeft het huidige blok weer dat u in uw
borduurmotieven kunt plakken. Het geeft het meest recente
stekenblok of borduurmotief weer dat is geknipt of gekopieerd
uit PREMIER+™ 2 Modify of een andere PREMIER+™ 2 Embroidery
System-module.
Klik op het klembord om het huidige klembordblok te verwijderen.

Gebruik Knippen
om het hele borduurmotief of het huidig geselecteerde stekenblok
uit het borduurmotief te verwijderen en op het klembord te plaatsen.
Gebruik Kopiëren
om een kopie van het hele borduurmotief of het huidig
geselecteerde stekenblok te maken. De kopie wordt het klembordblok. Gebruik
Bewerken, alles kopiëren
om alle zichtbare steken in alle motieven te kopiëren.
Gebruik Plakken
om het klembordblok in het borduurmotief te plakken door het aan
de laatste op dat ogenblik zichtbare steek te bevestigen. Het Klembordblok toont de
huidige steken die zullen worden geplakt.
Het gekopieerde blok wordt op dezelfde positie in de borduurring ingevoegd als het originele blok.

Gebruik In nieuw venster plakken in het menu Plakken om het borduurmotief van het
klembord in een nieuw venster te plakken. Gebruik Als borduurmotief plakken in het
menu Plakken om het borduurmotief van het klembord in het huidige venster te plakken
als een nieuw submotief binnen het multipart borduurmotief.
Gebruik Dupliceren
om een kopie van het hele borduurmotief of het huidige
geselecteerde blok te maken, die automatisch op het werkgebied wordt geplakt onder en
rechts van het origineel en na het geselecteerde blok in de stekenreeks.
Gebruik Verwijderen
om alle zichtbare steken of een stekenblok te verwijderen nadat
het is geselecteerd met één van de blokselectiemethoden. Als u een enkele steek heeft
geselecteerd, zal Verwijderen
het steekpunt verwijderen.
Gebruik Ongedaan maken
om de laatste handeling terug te draaien. Gebruik Opnieuw
uitvoeren
om de laatste handeling terug te draaien die ongedaan werd gemaakt met
Ongedaan maken. Als u niet tevreden bent met het resultaat, klikt u op Ongedaan
maken
.
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Omrandingen en applicaties

5

Omrandingen en applicaties maken
Tabblad Omrandingen Kies de instellingen voor de omrandingslijn Creëer een interne, externe
of overlappende omranding
Kies een steektype voor
Selecteer een vorm
de omranding
om te tekenen

Automatisch een omranding maken
Een vooringestelde vorm tekenen Automatisch de
omrandingsmarge
Een lijn uit de hand tekenen
instellen

Applicatie-instellingen kiezen
Kies een applicatiestof
Een applicatie toevoegen
aan de omranding

Gebruik het tabblad Omranding om een nieuw borduurmotief te maken door een
omranding met cordon-, stik-, drievoudige of motiefsteken toe te voegen, eventueel met
applicatiesteken en stof voor de applicatie. Gebruik een vooringestelde vorm voor de
omranding, teken een vorm uit de vrije hand of creëer automatisch een omranding rond
een borduurmotief of geselecteerde steken. Er zijn drie soorten omrandingen:
Q

Q

Q

Externe border aanmaken
Verwijder de steken buiten de vorm die u heeft getekend en maak een omranding
rondom de steken
Interne border aanmaken
Verwijder de steken in de vorm die u heeft getekend en voeg een omranding toe in de
steken
Overlap-border aanmaken
Voeg de omranding toe op of aan het bestaande borduurmotief
Selecteer Applicatie toevoegen
, indien gewenst om een applicatie te gebruiken bij uw
omranding, teken vervolgens de gewenste vorm voor uw omranding/applicatie. Gebruik een
bestaande vorm met Omrandingsvorm tekenen
of teken zelf een Omrandingsvorm
met Freehand Tablet omranding
of Freehand Punt omranding . Verplaats, vergroot,
verklein, roteer en spiegel de vorm zoals u wilt. Gebruik de gewenste Omranding makenfunctie om de nieuwe omrandingsvorm te maken.
De omranding wordt altijd aan het einde van het borduurmotief toegevoegd. Als u een
applicatie-optie gebruikt, worden de steken voor het plaatsen van de applicatiestof aan
het begin van het borduurmotief toegevoegd.
Alle steken, inclusief de steken die u eventueel heeft verborgen, worden gebruikt wanneer het nieuwe
borduurmotief wordt gemaakt. Als u alleen de zichtbare steken wilt gebruiken, gebruikt u Selecteer alle
zichtbare steken
om alle zichtbare steken te selecteren, kopieert
u de steken en gebruikt u In nieuw
venster plakken. Teken dan een omrandingsvorm en gebruik de gewenste omrandings- en applicatiefuncties.

Omrandingslijn
Gebruik Freehand Tablet omranding
om een lijn te trekken voor het maken van een
omranding, eventueel met een applicatie. Teken een lijn en laat de muistoets dan los om
de lijn te voltooien. De lijn wordt automatisch gesloten tot een vorm. Verplaats de
knooppunten om de vorm aan te passen. Klik op Delete om de laatst geplaatste punt te
verwijderen. Selecteer dan een omrandingsoptie.
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Gebruik Freehand Punt omrandingslijn
om een omranding
met iedere gewenste vorm te maken door punten te plaatsen.
Klik op Freehand Punt omrandingslijn en de aanwijzer verandert
in de aanwijzer voor punt toevoegen
. Klik op een serie
punten om een onregelmatige contour van gebogen en rechte
lijnen rondom het gewenste gebied te maken. Gebruik Ctrl en
klik om een vierkant knooppunt (rechte lijn) te plaatsen. Klik op
Delete om de laatst geplaatste punt te verwijderen. Selecteer
een omrandingstype wanneer de omranding is voltooid.

Omrandingsvorm
Gebruik Omrandingsvorm tekenen
om een contour te maken
met de omrandingsvorm die op dat ogenblik is geselecteerd in de
galerij met bestaande vormen. Klik op de uitklappijl rechts naast de
galerij met bestaande vormen en loop door de lijst om de gewenste
vorm te kiezen. Klik op Omrandingsvorm tekenen , klik en sleep dan
over het borduurmotief om een rechthoek te tekenen die de grootte
van de vorm bepaalt. Houd Ctrl ingedrukt om in proportie te tekenen.
Wanneer u de muistoets loslaat, wordt de vorm weergegeven met
een rode lijn, met grepen om de vorm groter of kleiner te maken, te
draaien en te spiegelen.
Om vormen te tekenen met scherpe punten, kunt u het beste de Ctrl-toets
ingedrukt houden zodat de vorm perfect in proportie is.

Omranding borduurmotief
Gebruik Omranding borduurmotief
om automatisch een
omranding te maken rond het geselecteerde borduurmotief of de geselecteerde steken,
met een interne, externe of overlappende omranding, eventueel met een applicatie.
Gebruik Marge om de afstand tussen de geselecteerde steken en de omranding in te stellen.

Teken automatisch een omranding rond een borduurmotief
1
2
3
4

5

6
7
8

9

Selecteer de tab omranding in de intuïtieve werkbalk.
Een borduurmotief laden.
In Steektype kiest u het gewenste lijntype voor de omranding en gebruikt
u Opties
om de instellingen te selecteren.
Selecteer, indien gewenst, Applicatie toevoegen
om een applicatie
voor uw omranding te gebruiken, selecteer een applicatiestof
en klik
op Opties
om het type applicatie in te stellen.
Selecteer het gedeelte van het motief dat u met een omranding wilt omgeven.
Indien niets wordt geselecteerd, wordt de omranding rond het gehele
borduurmotief geplaatst.
Stel de marge in op de gewenste afstand van de steken in het borduurmotief.
Klik op Omranding borduurmotief
. De plaats van de omranding wordt
aangegeven met een rode en cyaan gestippelde lijn.
Pas de instelling voor de marge aan, indien gewenst. De plaats van de
voorbeeldlijn verandert.
Gaten in het borduurmotief, en sommige applicatiegebieden, krijgen ook een
omranding, elk met een eigen kleurblok. Om een van deze interne omrandingen
na de creatie te verwijderen, selecteert u het kleurblok en verwijdert u deze steken.
Klik om een externe, interne of overlappende omranding te selecteren. Er
wordt een omranding om het borduurmotief geplaatst.
Klik met de rechtermuisknop om Omranding borduurmotief te deselecteren
zonder een omranding te plaatsen.
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Steektype omranding
Selecteer een steektype voor de omranding en gebruik Opties
kiezen in het dialoogvenster. Kies uit: Cordonlijn
, Motieflijn
drievoudige steek
.

om de instellingen te
, Stiksteek
en

Border aanmaken
Gebruik de opties van Omranding maken om een nieuw borduurmotief te maken met een
omranding in de vorm die u heeft getekend en op het motief heeft geplaatst. Er zijn drie
opties om een omranding te maken:
Externe omranding maken

Interne omranding maken

Overlappende
omranding maken

Gebruik Externe omranding

Gebruik Interne omranding

Gebruik Overlappende

aanmaken
om de steken
buiten de getekende vorm te
verwijderen en een omranding
toe te voegen om de steken heen.

maken
om de steken in de
getekende vorm te verwijderen
en een omranding toe te
voegen in de steken.

omranding maken
om
de omranding op het
borduurmotief te plaatsen.

Een cordonomranding toevoegen aan het borduurmotief Sweet Rose
1
2
3
4
5
6
7

8
9
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Wijzig de achtergrondkleur naar roze, indien gewenst.
Klik op Bestand, Nieuw
om een venster te openen.
Klik op Invoegen
in de werkbalk Quick Access
In de map Documenten\Premier+2\Samples\Wijzigen\Laad de
steken van het borduurmotief 'Sweet Rose with Buttons'.
Klik op het tabblad Omranding.
Zorg dat in Steektype Cordonlijn
is geselecteerd en klik dan
op Opties
.
Stel in Cordonlijn de breedte in op 3,5 mm en de Dichtheid op 4 en
zorg dat Onderlaag is geselecteerd. Klik op OK om het
dialoogvenster Cordonlijn te sluiten.
Klik op Omrandingsvorm
.
Selecteer Vorm 1 (een rechthoek) uit de uitklaplijst Vormen (Shapes).
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Klik en sleep om een rechthoek om het borduurmotief heen te
tekenen, met een zeer kleine ruimte eronder.
De ruimte zorgt ervoor dat de omranding niet over de reliëfletters valt.
Klik op Overlapomranding maken
. Er wordt een omranding om
het borduurmotief geplaatst.
Of gebruik Omranding borduurmotief
met de marge ingesteld op
2 mm, om snel een omranding met meer afgeronde hoeken te creëren.
In het kleurenwerkblad selecteert u de kleur onderaan (de kleur voor
de omranding).
Klik op Garenkleur
. Het dialoogvenster Kleurselectie
(Color Selection) verschijnt.
Controleer of Robison-Anton Rayon 40 is geselecteerd in de lijst met
garenassortiment.
Zoek naar garennummer 2500 (New Berry) in de lijst en selecteer dit, of typ 2500 in het vak Garen
zoeken (Find Thread). Klik op OK. De garenkleur is nu paars-rood.

Applicatie toevoegen
Gebruik Applicatie toevoegen
om een applicatie toe te voegen aan de omranding die
u maakt. De plaatsingssteken voor de applicatie worden automatisch toegevoegd aan de
omranding die u tekent.
Externe applicatie

Interne applicatie

Gebruik Externe omranding

Gebruik Interne omranding

met applicatie maken
om
de steken buiten de getekende
vorm te verwijderen.
Vervolgens worden
applicatieplaatsingssteken
toegevoegd aan het begin van
het borduurmotief en een
omranding om de steken.

met applicatie maken
om
de steken binnen de getekende vorm te verwijderen.
Vervolgens worden applicatieplaatsingssteken toegevoegd
aan het begin van het
borduurmotief en een
omranding in de steken.

Overlapapplicatie

Gebruik Overlappende
omranding met applicatie
maken
om alle steken in
het borduurmotief te laten
staan. Vervolgens worden
applicatieplaatsingssteken
toegevoegd aan het begin van
het borduurmotief en een
omranding bovenop het
borduurmotief.

Selecteer Applicatie toevoegen
en maak de gewenste vorm met Omranding
borduurmotief
, Omrandingsvorm tekenen
, Freehand Tablet
of Freehand
Punt
Omranding. Verplaats, vergroot, verklein, roteer en spiegel de vorm zoals u wilt.
Gebruik de gewenste Omranding maken functie: Extern , Intern
of Overlappend
om het borduurmotief te maken.
Een nieuw kleurblok, in dezelfde kleur als de omranding wordt aan het begin van het
borduurmotief geplaatst voor de applicatieplaatsingssteken. De applicatieplaatsingssteken
gebruiken de methode applicatiedeel marge, stiksteeklengte en dubbele steeklengte, die
worden ingesteld in Applicatieopties. Er wordt ook een kleurwissel aan het begin van de
omrandingslijn geplaatst, met de standaard omrandingskleur. De omranding gebruikt
steektype instellingen in de Lijnopties.
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Een interne hartapplicatie tekenen
1

2
3
4
5
6
7
8
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22
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24

25
26

28

Klik op het pictogram voor de Borduurring
. Stel vanuit de Universal Hoop Group de
borduurringgrootte in op 240mm x 150mm - Universal Large Hoop 2. Stel de richting in op Roteren.
Klik op OK.
Klik op Bestand, Nieuw
om een venster te openen.
Klik op Invoegen
in de werkbalk Quick Access
In de map Documenten\Premier+2\Samples\Wijzigen\Laad de steken van het borduurmotief
'Scalloped Heart'.
Klik op de tab Weergave. Zorg dat het Rasterformaat in Raster is ingesteld op 5 mm. Klik op Volledig
genummerd raster
.
Klik op het tabblad Omranding.
Stel het Steektype in op cordonlijn
.
Klik op Opties in het gebied Steektype en controleer in het dialoogvenster Cordonlijn of de breedte
voor de cordonlijn is ingesteld op 3,5 mm en de dichtheid op 4. Klik op OK.
Klik op Applicatie toevoegen
in de sectie Applicatie, klik dan op Opties
. Controleer in het
dialoogvenster Applicatie-opties dat de eerste methode (standaard applicatie) is geselecteerd in
Applicatiemethode.
Zorg ervoor dat de Stiksteeklengte (Running Stitch Length) op 2,0 mm staat en de lengte van de
dubbele steek (Double Stitch Length) op 2,0 mm.
Klik op OK om het dialoogvenster Applicatie-opties te sluiten.
Klik op Stof selecteren
. Controleer of in het dialoogvenster
Applicatieselectie Quick is geselecteerd als Applicatietype.
Selecteer in Quick Colors, de oranje in rij 4, kolom 6.
Controleer dat de Structuur is ingesteld op Geweven en klik op OK.
Klik op de uitklappijl naast de op dat moment geselecteerde
omrandingsvorm en kies vorm 31, de eerste hartvorm, in de lijst.
Klik in het kleurenwerkblad op het Ontwerppaneel, klik het selectievakje
voor de eerste garenkleur aan om de steken van het kant te verbergen.
Klik op Omrandingsvorm
.
Houd de Ctrl-toets ingedrukt om een proportionele vorm te tekenen
en teken vanaf de linker rasterlijn 6 tot aan de rechter rasterlijn 6
zodat het selectievak 12 vakjes breed is.
Laat de muisknop los: de hartvorm verschijnt als een rode lijn.
Klik en sleep in het kleine hart en verplaats het naar het midden van
de borduurring. De vorm staat in het midden als de punten van de
spiegelgrepen op de middelste rasterlijnen staan.
Klik op Interne omranding maken
. De kantsteken in het
middendeel van het borduurmotief worden vervangen door een
applicatiegebied.
Klik op de tab Home.
Er staan twee submotieven in het gebied Borduurmotief selecteren:
een hart met een interne en externe omranding en een hart van kant
zonder omranding. Selecteer het hart van kant en klik op
Verwijderen
.
De eerste en laatste kleur van het borduurmotief moeten overeenkomen
met het rood van de externe omranding. Selecteer de eerste kleur.
Dit zijn de applicatieplaatsingssteken.
Klik op de knop Garenkleur
en wijzig de garenkleur in Sulky Rayon
40 garennummer 1246 (Orange Flame).
Selecteer de laatste kleur (de interne omranding) en wijzig de
garenkleur in Sulky Rayon 40 garennummer 1246 (Orange Flame).
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Stof selecteren
Gebruik Stof selecteren
om een stof voor uw applicatie te beoordelen in het
dialoogvenster Applicatie selecteren. Klik op Stof selecteren
en het dialoogvenster
Applicatie selecteren verschijnt.

Applicatie selecteren
Voorbeeld van de
applicatiestof beiken
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
Een recente stof hergebruiken

Applicatiedelen bekijken en aanpassen
Tab applicatie

Automatisch een stof toevoegen aan een applicatiegebied

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

Een stof voor de
applicatie beoordelen
Een applicatiedeel
verwijderen
Punten in de contouren van een
applicatiegebied invoegen en vewjderen
Een applicatiegebied selecteren of
naar een ander gebied verplaatsen

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.
Gebruik Express Applicatie

om automatisch applicatiegebieden te vinden in bestaande borduurmotieven.

Applicatiecontouren
Gebruik de Applicatiecontour -functies om punten te tekenen of te plaatsen om een lijn
of een vorm te definiëren om applicatiecontouren te maken.
Houd Ctrl ingedrukt om een hoekpunt te plaatsen tijdens het maken of bewerken van een lijn. Klik op
Delete om de laatst geplaatste punt te verwijderen.

Gebruik Freehand Tablet applicatiecontouren
om een lijn of een vorm te tekenen om
de contouren van een applicatie aan te geven. Selecteer een Kleuropdracht of
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Stopopdracht vanwaar het applicatiedeel moet beginnen en teken vervolgens de
contouren. Wanneer u met de muis over een Kleuropdracht gaat, ziet u de steken die daar
bij horen. Laat de muisknop los om de lijn af te maken. Rechterklik met de muis en het
dialoogvenster Applicatieselectie wordt geopend. Selecteer een stof en klik dan op OK om
het applicatiedeel te plaatsen.
Gebruik Freehand Punt Applicatiecontouren
om punten 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 plaats vervolgens punten
om de contouren te tekenen. Wanneer u met de muis over een Kleuropdracht gaat, ziet u
de steken die daar bij horen. Rechterklik met de muis om te voltooien en het
dialoogvenster Applicatieselectie wordt geopend. Selecteer een stof en klik dan op OK om
het applicatiedeel te plaatsen.

Een applicatiestof toevoegen aan een bloemboeket borduurmotief
1
2
3
4
5
6
7

8

9

10
11
12
13

14
15
16
17
18
19

30

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 Bestand, Nieuw
om een nieuw venster te openen.
Klik op Invoegen
in de werkbalk Quick Access
In de map Documenten\Premier+2\Samples\Wijzigen\Laad de
steken van het borduurmotief 'Appliqué Bouquet' in vp3-formaat.
Klik op de tab Weergave.
Controleer of Opdrachten
is geselecteerd.
In het Designpaneel staan drie groene kleurblokken boven aan het
werkblad. Gebruik de aanwijzer om de namen te markeren, ze
hebben allemaal hetzelfde garen.
De applicatiesteeklijnen in dit borduurmotief kunnen beter gemarkeerd
worden met Kleuropdrachten dan met Stopopdrachten.
Klik op Volgende kleurblok tekenen
onder de controlestrook.
De lijn stiksteken die het borduurmotief omgeven wordt weergegeven, met een markering voor een
Kleuropdracht
aan het begin.
Ga met de muis over de Kleuropdracht heen en u ziet de steken die erbij horen, dit zijn de contouren van het
applicatiegebied.
Klik in de linker onderhoek van het venster op pijl omhoog naast het
venster met getallen aan de rechterkant. Er verschijnt nu een tweede
markering voor een Kleuropdracht
aan het begin van het
borduurmotief.
Dit is het begin van de steeklijn die de applicatiestof vasthoudt.
Klik op de tab Applicatie.
Klik in het uitklapmenu Applicatiecontouren
op Freehand Punt
applicatiecontouren
.
Klik op de tweede markering voor een Kleuropdracht
(de bovenste).
Klik om punten net buiten de contouren van het applicatiegebied te
plaatsen.
Houd Ctrl ingedrukt om een hoekpunt te plaatsen en klik op
Verwijderen
in de tab Home wanneer u het laatst geplaatste punt wilt verwijderen.
De tweede steeklijn ligt net buiten de eerste lijn, dus voeg een kleine marge toe zodat de stof door deze lijn
wordt vastgehouden.
Plaats het laatste punt bij de Kleuropdracht waar u begon. Wees niet bang als uw lijn ongelijk is, dat
verandert u hieronder.
Verplaats de punten op de lijn om de vorm naar wens aan te passen.
Klik met de rechtermuisknop. Het dialoogvenster Applicatieselectie wordt geopend.
Controleer in Applicatietype of Quick is geselecteerd.
Klik op de pijl rechts naast de Quick Colors, en selecteer Fall in het uitklapmenu.
Klik op de kleur in rij 3, kolom 1 (bleekgroen).
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Controleer dat de Structuur is ingesteld op Geweven, klik dan op OK. Het applicatiedeel kan worden
bekeken in het werkgebied en de andere applicatie-opties zijn te vinden in de intuïtieve werkbalk.
Klik op Alle steken tekenen
in de controlestrook.
Klik en sleep de punten van uw applicatielijn die buiten de rand van het borduurmotief liggen, zodat
er geen een de stof overlapt.
Gebruik Punten invoegen
om punten toe te voegen aan deze lijn en Punten verwijderen
om
ongewenste punten te verwijderen.
Klik buiten het borduurmotief. U ziet dan niet langer de contouren van
het applicatiedeel.
Selecteer Deel
is beschikbaar. Dit geeft aan dat het borduurmotief een
applicatiedeel bevat.
Klik op Volgende deel
. Uw applicatiedeel wordt weer geselecteerd.
Klik op Stof selecteren
. Het dialoogvenster Applicatieselectie wordt
weer geopend, met een voorbeeldweergave van de door u
geselecteerde stof.
Gebruik het dialoogvenster Applicatieselectie om de stof voor de
bestaande applicatie te wijzigen.
Klik op Annuleren (Cancel) om het dialoogvenster te sluiten.
Klik op Design Player
, klik vervolgens op Start
om het motief vanaf het begin af te spelen. De
applicatie wordt na de eerste lijn met stiksteken geplaatst en voor de tweede.
U kunt de structuur van het borduurmotief ook bekijken met de schuifbalken op de controlestrook.
Klik op Opslaan als
in de werkbalk Quick Access. Sla het borduurmotief op in de map My Designs
als Appliqué Bouquet with Fabric.vp4. In .vp4-formaat wordt de applicatie-informatie opgeslagen.
Sluit PREMIER+™ 2 Modify, en open het dan opnieuw.
Open het bestand dat u net heeft opgeslagen. U kunt het applicatiedeel dat u heeft gemaakt bekijken.

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.
Houd Ctrl ingedrukt om een hoekpunt te plaatsen. Klik op Delete om de laatst geplaatste punt te verwijderen.

Gebruik Freehand Tablet Applicatiegat
om een lijn of een vorm te tekenen om een gat
in het geselecteerde applicatiegebied te maken. Selecteer het gewenste Applicatiedeel
om de punten weer te geven en teken dan een lijn om het gat te maken. Laat de
muisknop los om de lijn af te maken. Rechterklik met de muis en de applicatiestof
verdwijnt uit het gat.
Gebruik 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.
Selecteer het gewenste Applicatiedeel zodat de punten worden weergegeven en plaats
dan punten om een gat te tekenen. Rechterklik met de muis en de applicatiestof verdwijnt
uit het gat.

Een gat tekenen in een applicatiegebied
1
2
3
4
5

6
7

Klik op de tab Omranding en klik op Applicatie toevoegen.
Selecteer de door u gewenste stof.
Gebruik omrandingsvorm
en teken een externe omranding
.
Klik op de tab Applicatie.
Selecteer in Applicatiegat
Freehand Tablet Applicatiegat
.
Indien applicatiegat niet beschikbaar is, klik op Volgende deel
om het
applicatiedeel te selecteren en klik dan op Applicatiegat.
Teken een cirkel in het midden van uw applicatiegebied.
Klik met de rechtermuisknop om het gat te maken.
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Express Applicatie
Gebruik Express Applicatie
om automatisch applicatiesteken te vinden binnen de
zichtbare teken van bestaande borduurmotieven en pas er een applicatiestof op toe.
In een en hetzelfde submotief kunnen meerdere applicatiegebieden worden gevonden. Gebruik de
selectietools en Controlestrook om gebieden te verbergen waar u geen applicatie wilt toevoegen.

Selecteer in het Applicatievenster een applicatieborduurmotief zonder stof, klik op
Express Applicatie
en voeg een stof toe in het dialoogvenster Applicatie selecteren.
Of pas de overlappende marge aan.

Een applicatie toevoegen aan een Sun borduurmotief
1
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Klik op Borduurring wijzigen
. Stel vanuit de Universal Hoop Group de borduurringgrootte in op
200mm x 200mm - Universal Square Hoop 3. Klik op OK.
Klik op Bestand, Nieuw
om een nieuw venster te openen.
Klik op Invoegen
in de werkbalk Quick Access.
Blader naar de map
Documenten\Premier+2\Samples\
Premier+Emb\Stitch en laad het borduurmotief
'Sunshine Applique Large with Lettering'.
Klik op Ja wanneer wordt meegedeeld dat het motief
als steken wordt vastgezet. Het zijn de letters in het
borduurmotief die als steken worden vastgezet.
In de tab Home klikt u om het eerste submotief te
selecteren in het gebied Borduurmotief selecteren
(het borduurmotief zon).
Dit is het gedeelte van het borduurmotief met een
applicatiegebied.
Klik op de tab Applicatie.
Klik op Express Applicatie . Het dialoogvenster
Applicatieselectie verschijnt en u kunt een stof voor uw applicatie kiezen.
Express Appliqué vindt de applicatieplaatsingssteken en voegt een applicatiestof in dat gebied in.
Klik op Stof in Applicatietype.
Klik op Vorige opgeslagen stof laden
om een stof
in de Picture Viewer te laden.
Ga naar de map General\Lattice.
Klik op de stof Lattice 1 - 18, en klik dan op OK. De
Picture Viewer zal sluiten en de stof wordt weergegeven
in het dialoogvenster Applicatie selecteren.
Pas de marge van het applicatiedeel aan, indien gewenst.
Klik op OK om het dialoogvenster Applicatie selecteren
te sluiten. De stof is te zien onder het gezicht van de zon,
alsof u het als een applicatie had vastgezet.
Klik op levensechte weergave
in de werkbalk
Quick Access.
Beweeg de schuif van de inzoombalk naar rechts zodat u het
borduurmotief duidelijk ziet.
Let op dat het garen voor het gezicht van de zon en de letters wit is.
Klik op Solar Reactive
. Het witte garen wordt geel en oranje.
Klik op Opslaan als
in de werkbalk Quick Access en sla het
borduurmotief op met de applicatie en achtergrond als ’Sunshine
Applique Large with Lettering and Applique’.
De zon en de letters worden apart opgeslagen binnen dit multipart
borduurmotief. Dit maakt eventuele aanpassingen makkelijker.
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Applicatiedeel-functies selecteren
Gebruik 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 Volgende deel
om het volgende applicatiedeel te selecteren in de
borduurvolgorde. Gebruik Vorige deel
om het vorige applicatiedeel te selecteren in de
borduurvolgorde.
Met Volgende deel en Vorige deel selecteert u een applicatiedeel, ook als er dan nog geen applicatiedeel is
geselecteerd.

Punten invoegen en verwijderen
Gebruik Punt invoegen
om een nieuw punt toe te voegen in het huidig geselecteerde
applicatiedeel. Selecteer het gewenste applicatiedeel en klik dan op Punten invoegen .
De aanwijzer verandert in de plus-aanwijzer . Klik om een punt aan de contouren van
het geselecteerde gebied toe te voegen. Klik met de rechtermuistoets om te voltooien.
Gebruik Punten verwijderen
om punten van de huidige geselecteerde applicatiedeel
te verwijderen. Selecteer het gewenste applicatiedeel en klik dan op Punten
verwijderen . De aanwijzer verandert in de min-aanwijzer . Klik om een punt uit de
contouren van het geselecteerde gebied te verwijderen. Klik met de rechtermuistoets om
te voltooien.

Deel verwijderen
Gebruik Deel verwijderen
om het huidige geselecteerde applicatiedeel inclusief
contouren te verwijderen. Selecteer het gewenste applicatiedeel en klik dan op Deel
verwijderen . Het applicatiedeel wordt verwijderd.

Applicatie exporteren
Gebruik Applicatiedelen exporteren
in het menu Bestand om de applicatiecontouren
die kunnen worden uitgesneden op te slaan of af te drukken. Er zijn vijf exportmethodes:
opslaan als SVG-, DXF- of FCM-bestanden voor gebruik in stofsnijders, opslaan als VP4- of
VP3-stekenbestanden om te gebruiken met INSPIRA™ Cutwork Needles, afdrukken als een
contoursjabloon voor het uitsnijden, direct afdrukken op bedrukbare stof of een opstrijktransfer, of opslaan als SVG-bestanden met het stofbeeld als vulling voor elke vorm.

Omrandings- en Applicatietechnieken
U kunt de functies voor Omranding/applicaties op veel verschillende creatieve manieren
gebruiken.

Decoratieve vormen
Gebruik de Overlapoptie om omrandings- of
applicatievormen als decoratie toe te voegen aan
een borduurmotief. Met de overlapoptie kunt u op
iedere gewenste plaats vormen toevoegen aan het
borduurmotief.
U kunt diverse kleine omrandings- of
applicatievormen toevoegen aan de randen,
zoals de hartjes uit de afbeelding. Of u kunt
overlapapplicaties in het borduurmotief invoegen
om bepaalde elementen van het ontwerp heen.
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Lapjesapplicaties in een omrand borduurmotief
Maak eerst een Externe omranding rondom het borduurmotief. Maak dan een interne
omranding of een overlappende omranding met een applicatie. Als in het bovenstaande
voorbeeld een overlappende omranding met applicatie was gebruikt, zou het
borduurmotief met gerimpeld kant (Curly Lace) ook over de applicatiestof in het midden
zijn geborduurd, wat voor een totaal ander effect zou hebben gezorgd. Met andere
omrandingsvormen kan het een heel opvallend effect geven als u de applicatievorm in
een hoek of op de rand van een externe omranding zet.
Maak zoveel applicatiegebieden als u wilt. Tijdens het borduren worden de
applicatielapjes in de omgekeerde volgorde geplaatst ten opzichte van de volgorde
waarin de applicatiegebieden zijn gemaakt.

Omrandingsvormen tekenen als borduurmotief
Start een nieuw borduurmotief. Teken de eerste omrandingsvorm
zoals u wilt en maak dan een externe omranding (Create External
Border). Er wordt een nieuw borduurmotief gemaakt dat alleen uit
de omranding bestaat. Voeg meerdere omrandingsvormen toe als
u dit wenst, meestal met de Overlapomrandingsoptie. Gebruik de
selectiefuncties samen met kopiëren en plakken om identieke
kopieën te maken van dezelfde vorm. Gebruik Externe en Interne
omranding maken als u reeds gemaakte omrandingsvormen wilt
inknippen.

Dubbele omranding
Maak twee keer dezelfde omrandingsvorm, de ene rondom de
andere, om een dubbele omranding te maken. Dit is heel handig voor
een opvallende omlijsting en werkt het best met eenvoudige
omrandingsvormen. Maak de binnenste omranding eerst. Het effect
is het grootst als de afstand tussen de twee omrandingen ongeveer
even breed is als de omranding zelf.

Stempels op een Dikke omranding
Dit is ideaal om tekst en eenvoudige stempels toe te voegen,
terwijl u ook een borduurmotief omlijst. Gebruik een brede
externe omranding. Gebruik dan de tekststempels (hier Segoe
Script) die op het tabblad Reliëf staan om op de omranding te
schrijven. Gebruik andere stempels en Freehand/Tablet Punt
reliëflijnen voor extra decoratie.
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Vervormen en open
borduurwerk

6

Punten vervormen
De puntvervormingseffecten in het tabblad wijzigen veranderen de plaats van de steken
rondom het punt waarop u klikt. U hoeft niet direct op steken te klikken om ze te
vervormen.
Het effect is het sterkst op het punt waarop u klikt en wordt verderop zwakker. Alleen zichtbare steken
worden vervormd.
Q
Q

Q

Q

Gebruik de functie Magneet
om steken “aan te trekken” naar het punt waarop u klikt.
Gebruik de functie Polariseren
om steken “weg te duwen” van het punt waarop u klikt.
Dit keert de effecten van een eerder toegepaste Magneet niet om.
Gebruik Wervelen
om steken rondom het punt waarop u klikt een wervelende spiraal
te laten maken. “Wervelen” beweegt de steken rechtsom om het klikpunt heen. Houd de
shift-toets ingedrukt om de steken linksom te laten wervelen.
Gebruik Golf
om steken in een golfpatroon te bewegen rondom het punt waarop u
klikt. Het golfeffect is meestal het duidelijkst op rechte lijnen met steekpunten.

Globaal Vervormen
Gebruik Globaal vervormen
om alle zichtbare steken te verplaatsen om de vorm en
afmetingen van het borduurmotief te wijzigen. Kies een van de volgende globale
effecten:

Knijpen (Pinch)
Knijp de steken
allemaal samen in het
midden terwijl de
buitenste steken uit
elkaar worden
getrokken.
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Rimpelen (Ripple)
Maak een
golfpatroon dat
uitstraalt vanuit het
middelpunt, zoals
wanneer u een steen
in een vijver gooit.

Horizontaal kantelen
(Skew Horizontal)
Laat de steken
horizontaal naar links
of naar rechts hellen.
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Verticaal kantelen
(Skew Vertical)
Laat de steken
verticaal omhoog of
omlaag hellen.

Opbollen (Spherize)
Strekt de steken om
een denkbeeldige bol.

Wervelen (Twirl)
Laat de steken
rondom een
middelpunt
wervelen, net zoals
een draaikolk.

Horizontale golf
(Wave horizontal)
Laat de steken een
horizontaal
golfpatroon volgen.

Verticale golf
(Wave vertical)
Laat de steken een
verticaal golfpatroon
volgen.

Verplaats, afhankelijk van het geselecteerde vervormeffect, één of twee schuifbalken of
typ een nummer in om de intensiteit of de hoogte en de frequentie van elk effect aan te
passen. De voor- en na- voorbeeldvakken tonen de originele steken en een voorbeeld van
het effect.
Een vervormeffect selecteren
De instellingen van
het effect aanpassen
In- en uitzoomen

De wijzigingen bekijken

Alle zichtbare steken worden vervormd door het gekozen effect. U kunt Globaal
vervormen (Global Morphing) niet gebruiken wanneer u een stekenblok heeft
geselecteerd.
Globale vervormingseffecten zijn meestal mooier als u ze toepast op een borduurmotief dat bijna of
helemaal symmetrisch is.

Het laatste effect dat u heeft gebruikt en de laatste instelling voor elk effect worden
opgeslagen voor de huidige PREMIER+™ 2 Modify-sessie.

Open borduurwerklijnen toevoegen
Gebruik de open-borduurwerkfuncties
in het tabblad wijzigen om een open
borduurwerklijn te tekenen in uw borduurmotief, speciaal voor de INSPIRA™ Cutwork
Needle Kit. Er zijn twee opties voor open borduurwerk:
Q
Q
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Freehand Tablet open-borduurwerklijn
Freehand Punt open-borduurwerklijn
PREMIER+™ 2 Modify Vervormen en open borduurwerk

Gebruik open-borduurwerklijnen voor borduurmotieven met omgekeerde applicatie en
zelfstandig kant, of gewoon om een vorm of borduurmotief uit te snijden.

Informatie over openborduurwerknaaldlijnen
De steekpunten voor de open-borduurwerknaaldlijnen
liggen erg dicht bij elkaar (0,3 mm).
Als er twee naalden voor open borduurwerk worden
gebruikt, worden de twee lijnen weergegeven in
rood en geel. Als er vier naalden worden gebruikt,
zijn de vier lijnen rood, geel, groen en blauw. De
gaten in deze lijnen stellen de vaste punten voor.
Rondom deze open-borduurwerklijnen liggen de
verder uit elkaar geplaatste punten voor de stabiliserende lijn. (Omdat de punten voor de
open-borduurwerklijnen boven op elkaar liggen, kunt u de aparte lijnen niet zien.)
Gebruik de functies Verplaatsen en samenvoegen van kleurblokken bij het veranderen van de volgorde
van borduurmotieven met meerdere gebieden met open borduurwerk en stabiliserende lijnen, omdat
ColorSort in deze omstandigheden soms stabiliserende lijnen samenvoegt.

Freehand Tablet open-borduurwerklijn
Gebruik Freehand Tablet open-borduurwerklijn
om een lijn te tekenen die moet
worden gesneden met naalden voor open borduurwerk. Maak automatisch twee of vier
naaldlijnen, met vaste punten en stabiliserende lijnen volgens de instellingen in Opties
voor open borduurwerk (Cutwork options).
Teken een lijn en laat de muistoets dan los om de lijn te voltooien. De lijn wordt
automatisch gesloten tot een vorm. Verplaats de knooppunten om de lijn aan te passen.
Klik op Delete om de laatst geplaatste punt te verwijderen. Klik met rechts om de lijn op
het werkgebied te plaatsen.

Freehand Punt open-borduurwerklijn
Gebruik Freehand Punt open-borduurwerklijn
om punten te plaatsen voor een lijn die
moet worden gesneden met naalden voor open borduurwerk. Maak automatisch twee of
vier naaldlijnen, met vaste punten en stabiliserende lijnen volgens de geselecteerde
Opties voor open borduurwerk (Cutwork options).
Klik om punten voor de lijn in te voegen en pas dan de knooppunten naar wens aan of
plaats meer punten. Klik op Delete om de laatst geplaatste punt te verwijderen. Klik met
rechts om de lijn op het werkgebied te plaatsen.

Opties voor open
borduurwerk
Met de open-borduurwerkfuncties kunt u een snijlijn
tekenen binnen een borduurmotief, speciaal voor de
INSPIRA™ Cutwork Needles. Gebruik twee of vier
naalden voor open borduurwerk, voeg vaste punten
toe voor de stabiliteit van de stof en voeg een
stabiliserende lijn toe.

PREMIER+™ 2 Modify Vervormen en open borduurwerk
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Methode
Kies uit 2 of 4 naalden voor open borduurwerk. Standaard is 2 naalden geselecteerd.
Bij 2 naalden wordt er één naald gebruikt om rond de vorm te gaan in één richting en de tweede naald
gaat rond de vorm in de tegengestelde richting. Met 4 naalden wordt een veel nauwkeurigere snijmethode
gebruikt.

Vaste punten invoegen
Selecteer Vaste punten invoegen om openingen te maken in de open-borduurwerklijn.
Hierdoor kan de gesneden stof bevestigd blijven voor de stabiliteit terwijl alle open-borduurwerklijnen
worden gemaakt. Daarna kan de stof eenvoudig worden weggeknipt met een schaar.

Stel de afstand tussen vaste punten in van 10 mm tot 100 mm in stappen van 1 mm. De
oorspronkelijke instelling is 30 mm.
Voeg een stabiliserende lijn steken toe voor en/of na de open-borduurwerklijn. Dit kan
handig zijn voor omgekeerde applicaties of zelfstandig kant, maar het is niet nodig als u
gewoon een vorm uit wilt knippen.
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Een borduurmotief wijzigen

7

Borduurmotieven selecteren, verplaatsen en samenvoegen
Gebruik het gebied Borduurmotief selecteren op het tabblad Home om de verschillende
secties en submotieven van een multipart borduurmotief te bekijken. De geselecteerde
sectie wordt weergegeven in het werkgebied. U kunt de volgorden van de submotieven
veranderen en borduurmotieven selecteren om samen te voegen.
Vorig borduurmotief
bekijken
Volgend borduurmotief bekijken
Klik op Borduurmotief selecteren

Borduurmotief eerder of
later in de borduurvolgorde plaatsen
Borduurmotief samenvoegen met het motief
erboven
Bekijk alle submotieven

Automatic Ghost Mode wordt gebruikt om de plaats van de andere delen van het borduurmotief in het
werkgebied weer te geven. Om alle submotieven te bekijken klikt u op de pijl in de rechter benedenhoek
van het gebied Borduurmotief selecteren.

Gebruik Borduurmotief samenvoegen wanneer u zeker weet dat u de submotieven niet
afzonderlijk wilt verplaatsen en wanneer er weinig of geen overlappende steken zijn.
Decoratieve submotieven kunnen niet met andere worden samengevoegd. Uitlijn submotieven kunnen
niet worden verplaatst van het begin van het borduurmotief of worden samengevoegd met andere als ze
niet worden gewijzigd in standaard steken met de Uitlijn
functie.
Om de overlappende steken te verwijderen wanneer u borduurmotieven combineert (tenzij één van de motieven een applicatie bevat), gebruikt u Exporteren met de optie Overlap combineren en verwijderen aangevinkt.

Borduurmotieven verplaatsen en samenvoegen
1

2
3
4

5
6
7
8

9
10
11
12

Klik op In the Quick Borduurring veranderen
in de werkbalk Quick Access en zorg dat de
borduurring ingesteld is op 240mm x 150mm - Universal Large Hoop 2, en dat Roteren wordt
geselecteerd in Richting. Klik op OK.
Klik op Bestand, Nieuw
om een venster te openen.
Klik op Invoegen
in de werkbalk Quick Access
In de map Documenten\Premier+2\Samples\Premier+Emb\Stitch2\Butterflies and Bugs, voegt u de
volgende borduurmotieven in deze volgorde toe: 'Floral Beehive’, ’Three Bees’ en ’Three Dragonflies’.
Daarna worden de borduurmotieven naar het midden van het werkgebied geladen.
De borduurmotieven worden weergegeven in het gebied Borduurmotief selecteren in de volgorde waarin
u ze geladen heeft. Dit is ook de borduurvolgorde.
Klik op de bijenkorf in het gebied Borduurmotief selecteren.
De libellen en bijen worden weergegeven in automatic ghost mode.
Klik op Alle zichtbare selecteren . De bijenkorf wordt nu omgeven door een selectievak.
Verplaats het bijenkorfmotief naar de onderkant van de borduurring.
Klik op de Volgend borduurmotief
in het gebied Borduurmotief selecteren. De drie bijen worden
geselecteerd.
Klik op een borduurmotief in het gebied Borduurmotief selecteren om het te selecteren of gebruik Vorig
borduurmotief
en Volgend borduurmotief , of de Tab-toets om door de delen van een multipart
borduurmotief te bladeren.
Klik op Alle zichtbare selecteren . De bijen worden nu omgeven door een selectievak.
Sleep de bijen naar de linker benedenhoek van de borduurring zodat de voelsprieten van de bij de
rode en gele bloem bij de korf overlappen.
Selecteer de libellen, zoals hierboven beschreven, en sleep ze naar de rechterkant zodat de gele
bellen onder de linker libelle boven de vleugels van de bij rechts van de bijenkorf komen te liggen.
Klik op Levensechte weergave . Hiermee wordt het gehele project weergegeven zoals het
geborduurd wordt.
PREMIER+™ 2 Modify Een borduurmotief wijzigen
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13
14
15

16

De bijenkorf werd als eerste geladen, deze wordt dus geborduurd voor de bijen en de libellen. Dit werkt
prima voor de overlappende voelsprieten links, maar aan de rechterkant zou het beter zijn als de bij naast
de korf boven de gele bellen was geplaatst.
Klik op annuleren om Levensechte weergave te sluiten.
Klik op de libellen in het gebied Borduurmotief selecteren.
Klik twee keer op het pictogram Enkele stappen terug
aan de rechterkant van het gebied
Borduurmotief selecteren om de libellen naar het begin van de borduurvolgorde te verplaatsen.

De libellen staan nu boven de bijenkorf in het gebied Borduurmotief selecteren en worden als eerste
geborduurd.
Gebruik Enkele stappen vooruit
om een motief later in de borduurvolgorde te plaatsen. Of klik met de
rechtermuisknop op het borduurmotief in het gebied Borduurmotief selecteren en kies Enkele stappen
vooruit of Enkele stappen achteruit in het Contextmenu.
Klik op de bijen in het gebied Borduurmotief selecteren zodat ze het actieve submotief worden en
klik dan op Combineren met Vorige . De bij- en bijenkorfmotieven worden samengevoegd en zijn
nu beide volledig zichtbaar in het werkgebied.
Of u kunt met de rechtermuisknop op de bijenkorf in het gebied Borduurmotief selecteren klikken en
Combineren met Vorige selecteren in het Contextmenu.

Steken compenseren
Gebruik Steken compenseren
(Tabblad wijzigen) om te zorgen dat een stekenblok
'dikker' lijkt door de relatieve grootte van de steken te verhogen. Steeklengtes worden
verhoogd aan de randen van gebieden met de compensatiefactor. Alleen zichtbare steken
worden vervormd. Compenseren houdt rekening met de effecten van de neiging van de
steken om te gaan trekken, wat afhangt van het gewicht en het type van de stof.

Steken opsplitsen
Gebruik Steken opsplitsen
om extra steekpunten toe te voegen aan uw borduurmotief
zodat geen enkele steek langer is dan de ingestelde maximum lengte. Alleen zichtbare
steken worden vervormd.
We raden aan de functie Steken opsplitsen (Break Up Stitches) te gebruiken als er nog zeer lange steken
overblijven wanneer de functie Naaldpunten in opvullen verwijderen (Remove Needle Points in Fill) wordt
gebruikt voor het stempelen.

Gebruik de Instelling Extreem om steken op te splitsen die verborgen zijn in 3D maar
zichtbaar in 2D.

Design Separator
Gebruik Design Separator om een borduurmotief in twee delen op te splitsen. Klik op
Design Separator en de aanwijzer verandert in de aanwijzer voor punt toevoegen
.
Teken een lijn om het gebied van het borduurmotief dat u wilt opsplitsen te omsluiten.
40
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Er worden automatisch twee nieuwe borduurmotieven aangemaakt, één voor elk deel
van de splitsing. De nieuwe borduurmotieven worden weergegeven als afzonderlijke
submotieven in het gebied Borduurmotief selecteren op het tabblad Home.
U kunt de Design Separator ook gebruiken om een deel van een borduurmotief dat u wilt
bewaren uit te knippen of een deel van een borduurmotief dat u niet wilt bewaren weg te
knippen. Dat kan handiger zijn dan het maken van een selectie en dan Knippen te
gebruiken, aangezien Design Separator een scherpe splitsing maakt met verbindingssteken
waar het nodig is om langs de splitslijn te gaan. Design Separator kan ook worden gebruikt
om een borduurmotief in twee submotieven te splitsen om te borduren.

Het originele borduurmotief

Een afzonderlijk gedeelte

Om een borduurmotief automatisch op te splitsen om meerdere malen te borduren in een bepaalde
borduurring, kunt u het beste PREMIER+™ 2 Embroidery of PREMIER+™ 2 Design Aligner gebruiken.

Density Advisor
Gebruik de Density Advisor
(tabblad wijzigen) om de dichtheid van een borduurmotief
te controleren en indien gewenst te verminderen als er steken te dicht op elkaar zitten.
Bekijk een borduurmotief met de Density Advisor om te bepalen of een bepaald borduurmotief problemen kan opleveren tijdens het borduren. Grote gebieden met zeer dichte of
superdichte steken, kunnen problemen leveren, zoals het breken van de draad en de naald.
Bekijk de informatie
over de dichtheid
Selecteer een dichtheid
om te bekijken
In- en uitzoomen

Dichtheid van het
borduurmotief

Zichtbaarheid borduurmotief aanpassen
De dichtheid verminderen
Originele borduurmotief

Alleen zichtbare steken worden vervormd. Deze functie is niet beschikbaar als er een blok
is geselecteerd.
PREMIER+™ 2 Modify Een borduurmotief wijzigen
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Stitch Optimizer
Gebruik de Stitch Optimizer
(tabblad wijzigen) om de borduurkwaliteit van het
borduurmotief sneller en beter te maken. Een van de effecten van de Stitch Optimizer is
het verwijderen van onnodige korte steken. De Stitch Optimizer heeft alleen invloed op
zichtbare steken. Er verschijnt een melding met de hoeveelheid steken die is verwijderd
uit het borduurmotief.
U kunt de Stitch Optimizer voor de meeste borduurmotieven gebruiken, vooral nadat u veranderingen
heeft aangebracht aan een borduurmotief, voordat u het eindresultaat opslaat. Standaard wordt Stitch
Optimizer ook automatisch gebruikt nadat u vergroten/verkleinen heeft gebruikt. Gebruik de Stitch
Optimizer voordat u Exporteren
gebruikt, of als onderdeel van het Exporteren.

Afsnijopdrachten
In het menu Afsnijopdrachten
, gebruikt u Automatisch afsnijopdrachten
toevoegen
om afsnijopdrachten toe te voegen voor vrijwel alle sprongsteken in het
zichtbare steekgebied en Alle afsnijopdrachten verwijderen
om automatisch alle
afsnijopdrachten uit het borduurmotief te verwijderen.
Gebruik Afsnijopdracht invoegen
om afzonderlijke Afsnijopdrachten aan een borduurmotief toe te
voegen en Opdrachten verwijderen
om afzonderlijke afsnijopdrachten te verwijderen.
Om automatisch afsnijopdrachten aan een borduurmotief zonder Afsnijopdrachten toe te voegen
wanneer het wordt geopend, selecteert u “Automatisch afsnijopdrachten toevoegen bij openen van een
bestand” in de sectie Bestanden openen in Voorkeuren
(Menu Bestand).

Rijglijn
Gebruik een rijglijn om uw stof vast te zetten voordat u begint met borduren. Een Rijglijn
voor zichtbare steken
plaatst een lijn rond zichtbare steken en Rijglijn voor alle
motieven
plaatst een lijn rond alle motieven op het scherm.
Gebruik Rijglijn voor zichtbare steken
om automatisch
een rechthoekige rijglijn rondom de zichtbare steken in te
voegen. Hiermee worden de stof en de versteviging op
elkaar gezet voordat u met het borduurmotief begint. Stel
de marge en de steeklengte in de sectie Rijglijn onder
Voorkeuren .
De rijglijn wordt automatisch voorafgaand aan de zichtbare steken
gemaakt in een kleur die bij de geselecteerde achtergrondstof past.

Gebruik Rijglijn voor alle motieven
om automatisch een
rechthoekige rijglijn rondom alle motieven op het scherm
in te voegen. Hiermee worden de stof en de versteviging op
elkaar vast gezet voordat u met borduren begint en dat is
handig voor een borduurproject met meerdere secties. Stel de marge en de steeklengte in
in de Voorkeuren.
De rijglijn wordt automatisch gemaakt als het eerste submotief en wordt uitgevoerd in een kleur die bij de
geselecteerde achtergrondstof past.
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Uitlijnsteken
Gebruik Uitlijnsteken
(tabblad wijzigen) om het eerste of laatste submotief te
markeren als een submotief voor uitlijnsteken.
Gebruik Uitlijnsteken om uw borduurmotief uit te lijnen met de achtergrondstof of met een ander
borduurmotief.

Selecteer de sectie uitlijnsteken in het werkgebied met de selectietools in het tabblad
Home, klik vervolgens op Uitlijnsteken
in het tabblad wijzigen om dit aan te markeren
als een set uitlijnsteken.
Om een set uitlijnsteken te marken als een normaal submotief, selecteert u de sectie in het tabblad Home
en daarna deselecteert u Uitlijnsteken
in het tabblad wijzigen.

Uitlijnsteeksecties
Het eerste of het laatste submotief in een borduurmotief kan worden gemarkeerd als
Uitlijnsteken. In het tabblad Home wordt een submotief met uitlijnsteken weergegeven
met de letter ‘A’ (van Alignment) in de galerij Borduurmotief selecteren in plaats van het
getal dat wordt gebruikt voor standaard submotieven.
De meeste bewerkingsfuncties zijn niet beschikbaar voor submotieven Uitlijnsteken. Om het submotief te
bewerken moet u het veranderen in een normaal submotief, het bewerken en na het bewerken weer terug
wijzigen.
Q

Q

Wanneer een .vp4 motief met uitlijnsteken wordt Geopend , worden de uitlijnsteken
behouden.
Wanneer een .vp4 motief met uitlijnsteken wordt Ingevoegd
in een project, worden de
uitlijnsteken verwijderd.
Om de uitlijnsteken te wijzigen van een .vp3 format borduurmotief in een submotief met uitlijnsteken, kunt
u de Design Separator
gebruiken om twee verschillende submotieven te creëren, één voor het
borduurmotief en één voor de uitlijnsteken. Vervolgens verplaatst u in het gebied Borduurmotief selecteren
in het tabblad Home, de uitlijnsteken naar het begin (of het einde) van het motief. Wanneer de uitlijnsteken
zijn geselecteerd, klikt u op Uitlijnsteken
in het tabblad wijzigen om ze te veranderen in een ’A’
submotief met uitlijnsteken.
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8

Reliëf aanbrengen

Gebruik de Reliëf-functies om mooie patronen aan uw borduurmotieven toe te voegen.
Tabblad Reliëf
Selecteer de sterkte van het reliëf of stempel
Spiegel de geselecteerde stempel
Selecteer een stempelcategorie Kies een stempel Maak een stempel van tekst

De naaldpunten in een opvulling verwijderen
Stel de stempelgrootte en -hoek in
Maak een reliëflijn in
Selecteer een enkele, lijn
Laad
een
4qb-bestand
als
stempel
een steekgebied
of stempel opvulling

Effect
Gebruik Effect om de opvallendheid van reliëf- of stempeleffecten te veranderen.
Selecteer Standaard of Super.
Het effect Super zorgt voor een zwaardere indruk omdat er meer naaldpunten rondom de stempel of de
reliëflijn worden verwijderd.

Naaldpunten
Gebruik de Reliëflijn
functies (Freehand Tablet reliëflijn
en
Freehand Punt reliëflijn
) om reliëflijnen aan te brengen op
steekgebieden. Gebruik Naaldpunten in opvullen verwijderen
om
steekpunten te verwijderen voorafgaand aan het reliëf.
We raden aan de functie Naaldpunten verwijderen in opvullen te gebruiken op de
zichtbare steken van uw borduurmotief voordat u Opvullen met stempels gebruikt.

1. Origineel patroon

2. Verwijderde
naaldpunten

3. Rozen gebruikt voor
Opvullen met stempels

4. Rozen in 3D

Freehand Tablet reliëflijn
Gebruik Freehand Tablet reliëflijn
om een lijn te tekenen en reliëf aan te brengen in
een stekengebied. Om de punten van de lijn na het tekenen te verplaatsen, plaatst u de
aanwijzer boven een knooppunt. De aanwijzer Knooppunt verplaatsen
verschijnt.
Verplaats het knooppunt naar wens.
Om een rond (gebogen lijn) punt in een vierkant (rechte lijn) punt te veranderen, houdt u
de Ctrl-toets ingedrukt en klikt u op het punt zonder deze te verplaatsen.
Elke lijn die u plaatst en dus voltooit met de rechtermuistoets, wordt apart behandeld door Ongedaan
maken.
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Freehand Punt reliëflijn
Gebruik Freehand Punt reliëflijn
een stekengebied.

om punten te plaatsen om een lijn reliëf te geven in

Als de onderliggende steken niet verborgen zijn, zullen ook de steekpunten van deze steken worden
verwijderd. Als u dit wenst, gebruikt u de schuifbalken voor Tekenbereik (Draw Range) om onderliggende
steken te verbergen zodat er niets aan wordt gewijzigd.

Stempels
Stempels worden gebruikt om extra steekpunten te plaatsen op bestaande draden om
een vooraf bepaald symbool of patroon te maken. U kunt de stempels afzonderlijk
plaatsen, in lijnen of u kunt ze gebruiken om alle zichtbare steken op te vullen met het
geselecteerde patroon. De stempelfuncties vindt u op het tabblad Reliëf.

Een stempel selecteren
Er zijn 7 stempelcategorieën.
Kies een stempelset op naam uit de uitklaplijst aan de linkerkant van de stempelvoorbeelden.
Gebruik de pijlen rechts van het
Stempelvenster om door de stempels
binnen één set te lopen of klik op het
uitklapmenu om de stempelgalerie
te bekijken.
Als u de gewenste stempel ziet, klikt u
erop. De stempel wordt gemarkeerd
met een andere blauwe kleur en wordt
in het voorbeeldvak getoond met de
op dat ogenblik ingestelde grootte
(Size) en hoekstand (Angle).
Gebruik Stempelbestand laden
om een .4qb-bestand te laden om als stempel te
gebruiken. Stempelbestand laden opent het dialoogvenster met thumbnails van .4qbbestanden.

Een tekststempel maken
Met Een tekststempel maken
kunt u de TrueType® of OpenType® lettertypes van uw
computer gebruiken om een stempel te maken met de letters van uw keuze Kies uit de
stijlen Normaal (Regular), Vet (Bold), Cursief (Italic) of Vet Cursief (Bold Italic) en pas de
grootte van de letters aan in punten. Kies de gewenste tekst en klik op OK. De tekst
verschijnt dan in de voorbeeldweergave van het tabblad Reliëf (Emboss).
Maak meerdere regels tekst door op ENTER te drukken wanneer u in het tekstvak typt.

Een naam toevoegen onder het borduurmotief Sweet Rose
1
2
3

Klik op Bestand, Nieuw
om een venster te openen.
Klik op Invoegen
in de werkbalk Quick Access
In Documenten\Premier+2\Voorbeelden\Wijzigen\Laad de steken van het borduurmotief 'Girl with
Rose Background'.
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4

5

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

Of u kunt het borduurmotief gebruiken dat u heeft gecreëerd in “De achtergrond van het borduurmotief
Sweet Rose stempelen” op pagina 47.
Klik op Volgende kleurblok tekenen in de controlestrook
. De gehele achtergrond wordt
weergegeven.
Het is niet nodig om de zichtbare steken te isoleren in het tekenbereik, omdat er geen naaldpunten worden
verwijderd.
Laat de achtergrondopvulling onveranderd en stel Effect in
op Super.
Het effect Super zorgt voor een zwaardere indruk omdat er
meer naaldpunten rondom de stempel worden veranderd.
Klik op Een tekststempel maken
. Het dialoogvenster
Tekst maken (Create Text) verschijnt.
Selecteer het lettertype Georgia van de linker uitklaplijst.
Selecteer Vet (Bold) in de uitklaplijst Stijl (in het midden).
Controleer of 144 is geselecteerd in de meest rechtse
uitklaplijst (lettertypegrootte).
De lettertypegrootte is niet belangrijk omdat de hoogte van de stempel voor gebruik kan worden veranderd.
Klik in het tekstvak. De aanwijzer verandert in een I-balk .
Voer in het tekstvak de volgende worden in:
SWEET ROSE
Klik op OK. Uw tekst staat nu in het voorbeeldvenster van de stempel.
Klik op Enkele stempel
en beweeg de aanwijzer dan over het
werkgebied. De aanwijzer bestaat nu uit de tekst “SWEET ROSE”.
De letters zijn iets te groot voor de ruimte onderaan de afbeelding.
Stel de Grootte in op 6 mm.
Verplaats de stempel zo dat de letter 'T' boven de middelste rasterlijn
staat. Klik om de stempel te plaatsen.
Klik met de rechtermuisknop uw tekststempel te deselecteren. Klik op
Alle steken tekenen in de controlestrook
.

Stempelgrootte
U kunt de stempelgrootte instellen van 2 tot 50 mm in stappen van 1 mm.
Om te zien hoe groot een stempel zal zijn, selecteert u Enkele Stempel (Single Stamp) en beweegt u de
muisaanwijzer over het borduurmotief.

Stempelhoek
Draai de stempels in elke hoekstand van 0 tot 359 graden.
Gebruik dit om het beste resultaat van een een stempel te
Stempel
krijgen, zodat de rechte lijnen in de stempel in een andere
hoek staan ten opzichte van de draden in het borduurmotief.
Als u parallelle lijnen heeft tussen de stempel en de draden,
0 graden
worden er minder steekpunten geplaatst en zal de stempel
minder opvallen.
Het stempelvoorbeeld rechts van de vakjes Grootte en Hoek
45 graden
laat zien hoe de stempel eruit zal zien. Gebruik Enkel Stempel
om te zien hoe de stempel eruit ziet in het borduurmotief en
om de parallelle lijnen te controleren.
Gebruik Verticaal spiegelen
om de geselecteerde stempel van boven naar beneden te
spiegelen. Gebruik Horizontaal spiegelen
om de geselecteerde stempel van links naar
rechts te spiegelen.

Stempels aanbrengen
U kunt stempels op uw borduurmotief plaatsen met een van de volgende methodes. Alleen
zichtbare steken worden vervormd. Wijzig de stempel, grootte en hoek zonder te deselecteren.
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Gebruik Enkele stempel
om afzonderlijke stempels te plaatsen. De muisaanwijzer
krijgt de vorm van de geselecteerde stempel als u met de muis over het werkgebied
beweegt. Doe dit om te zien hoe groot de stempel op het borduurmotief zal zijn. Klik om
de stempel te plaatsen. Klik met de rechtermuisknop om te deselecteren.
Gebruik de Stempellijn
functies om een lijn met stempels te creëren. Gebruik
Freehand Tablet stempellijn
om een lijn stempels te plaatsen in iedere gewenste
richting. Klik en sleep om een lijn met stempels te tekenen, de stempelcontouren te
bekijken, de knooppunten op de lijn aan te passen en klik dan met rechts om de
stempellijn te plaatsen. Gebruik Freehand Punt stempellijn
om punten te plaatsen
voor lijnen met stempels in elke richting. Plaats punten om een voorbeeld te zien van de
stempelcontouren, pas de knooppunten aan en klik dan met rechts om de lijn met
stempels te plaatsen.
Gebruik Opvullen met stempels
om alle zichtbare steken op te vullen met de
geselecteerde stempel. U ziet een animatie terwijl de gebieden worden gevuld met
stempels. Deze functie wordt automatisch gedeselecteerd.

De achtergrond van het borduurmotief Sweet Rose stempelen
1
2
3
4
5

6

7
8
9
10

Klik op Bestand, Nieuw
om een venster te openen en klik op invoegen
in de werkbalk
Quick Access.
Ga naar de map Documenten\Premier+2\Samples\Wijzigen\Stitch. Laad het borduurmotief
'Girl with Rose'.
Klik in de Controlestrook eenmaal op Volgende kleurblok tekenen
om de achtergrondkleur achter
het hoofd van het meisje weer te geven.
Klik op Ghost-modus
. De steken die verborgen waren, worden nu in bleke kleuren weergegeven.
Beweeg de greep Tekenen tot einde aan de rechterkant van de schuifbalk naar ongeveer
steeknummer 3114. Hiermee verbergt u de achtergrondgebieden tussen de hoofd en het haar van
het meisje en onder haar portret.
De steeknummers worden alleen gegeven als richtlijn. Het is belangrijker dat u de juiste steken verbergt of
zichtbaar laat dan dat u de exacte steeknummers volgt. Om steek voor steek aan te passen, gebruikt u de
pijlen.
Klik in de ruimte op de schuifbalk aan een van de zijden van de greep
om deze in die richting te verplaatsen en het steeknummer met 50 per
keer te veranderen. U kunt ook klikken en ingedrukt houden om het
nummer sneller te wijzigen, maar de greep zal stoppen bij de
pijlaanwijzer.
Klik op het tabblad Reliëf. Klik op Naaldpunten in opvullen verwijderen
.
De steken die het vlakke opvulpatroon vormen, worden verwijderd.
We raden aan de functie Naaldpunten in opvullen verwijderen (Remove
Needle Points in Fill) te gebruiken voordat u een stekengebied bestempelt.
U ziet op deze manier het nieuwe patroon of de stempels beter dan wanneer
u deze toevoegt aan een bestaand opvulpatroon.
Stel het Effect in op Standaard.
In het gebied Stempels selecteert u Planten in het uitklapmenu Categorie.
Klik op de stempel met de roos (nummer 3) zodat u deze ziet in het
voorbeeldvenster voor de stempels.
Klik op Enkele stempel
en beweeg de aanwijzer dan over het
werkgebied. De aanwijzer is nu een roos.
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11

12

13

14

48

Plaats de roosaanwijzer boven het gebied tussen de schouders en het
haar van het meisje. De stempel in standaardafmeting (10 mm) is iets
te groot voor dit gebied; een kleinere stempel zou er beter uitzien.
Stel de Grootte (Size) in op 8 mm en beweeg de aanwijzer terug over
het werkgebied. De aanwijzer is nu kleiner.
De aanwijzer gebruikt de grootte en de hoek die u kiest in het gedeelte
Stempels.
Klik op Opvullen met stempels
. De nieuwe steekpunten worden
berekend, waarna u het nieuwe opvulpatroon ziet verschijnen met
een gebeeldhouwde roos als achtergrond achter het hoofd en de
schouders van het meisje.
Klik op Alle steken tekenen
.
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Objecten bewerken

9

Tabblad Object
Alleen het geselecteerde object weergeven
Een golflijn toevoegen of verwijderen
De eigenschappen van het object bewerken
Steken onder het object verwijderen
uit een MultiWave-opvulgebied

Het steektype van het
Punten in de contour van een object
object wijzigen
toevoegen of verwijderen
De steken lichter of dichter maken De oorspronggrepen voor meerdere geselecteerde
Een object en steektype selecteren
opvulgebieden uitlijnen

Objecten selecteren
In het venster Object in PREMIER+™ 2 Modify bestaan borduurmotieven uit een reeks van
lijnen en gebieden (bijv. steeklijnen, opvullingen en kolommen). Ieder gebied, lijn of
kolom wordt gedefinieerd door een aantal punten.

Een object selecteren om te bewerken
Beweeg de muis over het borduurmotief in het venster object om de punten en
contouren van de verschillende gebieden te zien. Klik
binnen een lijn of een gebied
om het object te selecteren. Het gedeelte Eigenschappen bewerken (Edit Properties) van
het tabblad Object toont welk objecttype het is.
Om meerdere gebieden te selecteren, houdt u de Ctrl-toets ingedrukt tijdens het selecteren. Het is vaak
handig om Vorige kleurblok tekenen
of Volgende kleurblok tekenen
te gebruiken om gebieden te
isoleren voor het bewerken van objecten.

Nadat u het gewenste object heeft gevonden, klikt en sleept u de punten om de vorm van
het object te veranderen. U kunt extra punten invoegen
of ongewenste punten
verwijderen
in het geselecteerde object.
U kunt ook op de toets Eigenschappen (Properties) klikken of met rechts op het object klikken om een
dialoogvenster te openen voor het veranderen van de eigenschappen, zoals opvulpatroon (Fill Pattern) of
steeklengte (Stitch Length).

Eigenschappen bewerken
Het steektype voor het huidige geselecteerde object wordt
getoond in het gebied Eigenschappen bewerken.
Als er meer dan een object is geselecteerd, zijn er meer steektypes te zien in de
uitklaplijst steektype.

Om de eigenschappen voor het geselecteerde steektype te
veranderen, klikt u op de toets Eigenschappen
of selecteert u Eigenschappen van het
rechtsklik-contextmenu. Het dialoogvenster Eigenschappen van het steektype verschijnt.
Gebruik Lichtere dichtheid
om de steken in het (de) huidige geselecteerde object(en)
meer open te maken. Wanneer u klikt, wordt de dichtheidswaarde verhoogd met 1.
Gebruik Zwaardere dichtheid
om de steken in het (de) huidige geselecteerde
object(en) meer gesloten te maken. Wanneer u klikt, wordt de dichtheidswaarde verlaagd
met 1.
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Converteren
Gebruik de functie Converteren om het huidige
geselecteerde object te veranderen in een ander steektype.
Selecteer het object dat u wilt converteren, klik op
Converteren
en selecteer dan een nieuw steektype uit de
uitklaplijst. Het dialoogvenster Eigenschappen steektype
verschijnt.
Als er meer dan één object wordt geselecteerd, kan er meer dan één
steektype zijn waarvan u kunt converteren.

Selecteer de gewenste eigenschappen en klik op OK om het
steektype te veranderen.
U kunt ook klikken met rechts en het steektype waarin u wilt converteren
uit het contextmenu selecteren.

Steek- en gebiedstypes
Steektypes in de volgende twee groepen kunnen worden veranderd in een ander
steektype in een van deze groepen:

Lijnen
Stiksteek

Dubbele steek

Dubbele zigzag

Drievoudige steek

Cordonlijn

Motieflijn

Patroonopvulling

Motiefopvulling

Vorm opvullen

Radiaalopvulling

Spiraalopvulling

QuiltStipple-opvulling (meanderen)

Contouropvulling

Crosshatch-opvulling

Curved Crosshatch-opvulling

MultiWave-opvulling

Echo-opvulling

Cordongebied

Gebieden

Kolommen
Objecten in deze groep kunnen worden veranderd in ieder ander steektype van de groep:
Cordonkolom

Uitwaaierende (verspringende) cordonsteken

Richelieu-balken

Getaperde motieven

Elke kolom kan worden veranderd in een Cordongebied, maar dit kan niet ongedaan worden gemaakt.
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Gebiedstypes
Patroon-

In contouropvul-

opvulgebieden
bevatten kleine steken
met herhalende patronen, die kunnen
worden geselecteerd
uit de opvulpatronen
van het systeem.

gebieden
worden
contoursteeklijnen
gebruikt. Wissel de
afstand tussen de
steeklijnen en de
lengte van de steken
af, gebruik stiksteek,
dubbele of drievoudige steek.
In vormopvulgebieden

In radiaalopvulgebieden

wordt één van de
75 verschillende vormen
gebruikt. Wissel de
steekdichtheid af,
gebruik stiksteek- of
motieflijnen voor de
opvulling.

wordt een patroon
gebruikt van lijnen die
uitstralen vanaf een
beginpunt dat kan
worden verplaatst. Wissel
de steekdichtheid af.

In spiraalopvul-

In QuiltStipple-

gebieden
wordt
een spiraalpatroon
gebruikt vanaf een
beginpunt dat kan
worden verplaatst.
Gebruik constante of
variërende dichtheid.

opvulgebieden
wordt een
meanderende steek
gebruikt met bochtige
of rechte lijnen. Wissel
de afstand tussen
steeklijnen af, gebruik
een stiksteek of
drievoudige steek.
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Motiefopvulgebieden

In Crosshatch-

bevatten herhaalde
kleine steken die
worden geplaatst met
één van de universele of
machinemotiefpatronen
. De motieven kunnen
onder iedere hoek staan
en verschillende
grootten hebben; en
kunnen variëren op
afwisselende lijnen.

opvulgebieden
worden ruitvormige,
vierkante en parallelle
crosshatch-patronen
gebruikt. U kunt ook de
hoeken selecteren. Stel de
tussenruimte, stijl, lijnhoek, steektype en
steeklengte in.

MultiWave-

Echo-

opvulgebieden
gebruiken een
golfpatroon dat is
gedefinieerd door een
lijn, of lijnen, die op het
opvulgebied worden
getekend. Varieer de
dichtheid of gebruik
een motief voor de
steeklijnen.

opvulgebieden
gebruiken echolijnen
binnen of rond een
vorm. Gebruik
afgeronde, vierkante
en diagonale hoeken
en stel de
tussenruimte tussen
de echolijnen in.
Curved Crosshatch
opvulgebieden
gebruiken een netwerk
van gebogen lijnen.
Varieer de curve en de
tussenruimte tussen de
lijnen en gebruik enkele,
dubbele of drievoudige
stiksteken of motieflijnen.

Cordongebieden
Cordongebieden
bevatten zigzagsteken die het gebied van de
ene naar de andere kant met dezelfde dichtheid opvullen. De
steekhoek verandert met de vorm van het gebied en kan naar wens
worden aangepast. Kies automatisch langs de rand lopen en/of
zigzag onderlaag.
Converteer cordongebieden in ieder gewenst type opvulgebied.

Cordonkolom
Gebruik cordonsteken
om een rechte of gebogen kolom van parallelle
steken te maken. De kolom kan iedere gewenste lengte hebben.
De aanbevolen maximumlengte voor cordonsteken is ongeveer 8-10 mm.
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Uitwaaierende (verspringende) cordonsteken
Voor realistisch uitziende veren of bont kunt u de uitwaaierende
(verspringende) cordonsteek
gebruiken, waarbij de start- en
eindpunten van de steken willekeurig zijn in plaats van parallel.
Uitwaaierende cordonsteken kunnen ook worden gemaakt met maar
één uitwaaierende kant – de kant waar het eerste (A) of het tweede (B)
punt is geplaatst.

Uitwaaieren beide

Uitwaaierende zijde A Uitwaaierende zijde B

Richelieu-balken
Gebruik Richelieu-balken
om een kolom te maken met korte
gedeelten cordonsteken haaks op de richting van de kolom. Kies het
aantal balken en de breedte van de cordonsteek.
Richelieu-balken worden gewoonlijk gebruikt voor opengewerkte borduurmotieven.

Getaperde motieven
Gebruik Getaperde motieven
om een lijn met motieven te definiëren
die in grootte verschillen afhankelijk van de breedte van de kolom.
Getaperde motieven worden vaak gebruikt in kantmotieven.

Stiksteken, dubbele steken en drievoudige steken
Stel stiksteek in
van 0,3-12mm. Stel dubbele stiksteek
, dubbele
zigzag
en driedubbele
stiksteek in op elke lengte van 1 mm tot 12 mm.

Stiksteek

Dubbele

Drievoudig

De enkele stiksteek kan ook ingesteld worden voor open borduurwerk.
Dubbele zigzag is een speciaal steektype dat wordt aanbevolen voor kant. Er wordt een stiksteeklijn
getrokken in een zigzagpatroon om een net te maken.

Motieflijn
Motieflijnen
zijn lijnen van de gekozen universele of
machinemotiefpatronen.
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Cordonlijn
Maak cordonlijnen
waar een lijn of omranding van
cordonsteken van constante breedte nodig is. De lijn wordt
gemaakt langs het midden van de gekozen lijn.

Enkele steek
Enkele steken worden geborduurd op de lengte waarop ze
worden aangemaakt. Of, indien u In kleinere steken
verdelen selecteert, worden ze onderverdeeld in steken of
enkele stiksteken met een lengte van 1 mm tot 12 mm.
Enkele steken kunnen niet worden geconverteerd in andere lijntypes.

Lijnen en gebieden bewerken
De vorm van een lijn of gebied kan worden veranderd in
het venster Object door de punten te verplaatsen die de
contour vormen.
Beweeg de muis tot het gewenste gebied is gemarkeerd
en klik dan om het te selecteren in het werkgebied.
Wanneer de gewenste lijn of het gewenste gebied is
geselecteerd, kunnen de punten ervan worden
verplaatst. De punten worden weergegeven als kleine
cirkeltjes of vierkantjes.
Vierkante punten worden gebruikt voor rechte gedeelten en
hoeken. Ronde punten worden gebruikt voor bochten.

Objecten als opvulgebieden, stiksteek- en cordonlijnen kunnen ieder aantal punten
hebben en de punten kunnen worden ingevoegd en verwijderd, waardoor er meer
controle is over hun vormen. Het start- en eindpunt voor opvul- en cordongebieden
kunnen worden veranderd, gewoonlijk om zo weinig mogelijk af te hoeven te knippen.
Cordongedeelten hebben hoeklijnen die worden gebruikt om de cordonhoek te regelen.
Eindmarkering

Eindmarkering

Oorsprongmarkering

Startmarkering

Steekhoek
Lijnen
Startmarkering

Opvulgebieden hebben zoveel punten als nodig is Cordongebieden hebben verplaatsbare starten eindmarkeringen en aanpasbare
om hun contouren te definiëren en hebben ook
verplaatsbare start- eind- en oorsprongmarkeringen steekhoeklijnen

Punten verplaatsen
De punten die het huidige geselecteerde steekobject definiëren (cordonkolom,
opvulgebied, stiksteek, enz.) worden getoond als kleine vierkantjes en cirkeltjes.
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Het objecttype wordt weergegeven in het Eigenschappen gebied bewerken in het
tabblad Object. De punten die worden gebruikt om opvul- en cordongebieden te starten
en te eindigen worden weergegeven door de starten eind markeringen. Sommige
types opvulgebieden hebben een oorsprong, aangegeven met een oranje cirkel
, of
voor Patroonopvulling met een oranje cirkel met een greep
. Cordongebieden
hebben ook steekhoeklijnen met vijfhoekige uiteinden.
Als de punten worden getoond, kunt u op de vierkantjes of de cirkels klikken om ze te
verslepen. De eerste punt wordt gedeeld met het vorige object, en de laatste punt wordt
gedeeld met het volgende object, dus als u die punten verplaatst, wordt ook de vorm van
die objecten veranderd.
Wanneer een ander punt wordt geselecteerd voor de start of het einde van een opvul- of
cordongebied, kan er een bewegingssteek (afsnijpositie) worden toegevoegd om te
voorkomen dat het vorige of volgende object van vorm verandert.
Het verplaatsen van de punten die een cordongebied definiëren kan ook effect hebben op de
steekhoeklijnen, maar het verplaatsen van de steekhoeklijnen heeft geen invloed op de vorm van een
cordongebied.

Lijnen recht of gebogen maken
De contouren die de meeste types lijnen en gebieden aangeven, kunnen gebogen en
rechte gedeelten hebben:
Om bochten te maken, moeten lijnen door ten minste vier punten worden aangegeven.
De eerste punt van een opvul- of cordongebied is altijd een ’hoekpunt’ (vierkant). Het
eerste en het laatste paar punten voor een kolom is altijd vierkant.
Om een bocht-punt (rond) in een vierkante punt te veranderen, houdt u de Ctrl-toets
ingedrukt en klikt u op de punt zonder deze te verplaatsen. Wanneer aangrenzende
punten hoeken zijn, is de lijn ertussen recht. Dit is bijvoorbeeld handig als een punt niet is
toegevoegd als een hoek op de gewenste plaats op een opvulgebied of steeklijn.

Punt is een bocht

Punt is een hoek na Ctrl+klik

Om een hoekpunt in een bochtpunt (rond) te veranderen, klikt u er gewoon op zonder de
punt te verplaatsen. Er moeten ten minste twee ronde punten naast elkaar staan om de
lijnen gebogen te maken, dus als er een ronde punt tussen twee vierkante punten staat,
zijn de lijnen naar de bochtpunt recht.
Als een lijn niet genoeg punten heeft om het gewenste gedeelte gebogen te maken, gebruikt u Punten
invoegen
om een extra punt toe te voegen die u voor de bocht gebruikt.

De start- en eindpunten voor gebieden verplaatsen
De start- en eindpunten voor opvul- en cordongebieden worden aangegeven met ronde
markeringen. De startmarkering
staat binnen in het object en de eindmarkering
staat aan de buitenkant van het object.
Klik en sleep de gewenste markering. Verplaats de markering naar de punt die u wilt
gebruiken als nieuw start- of eindpunt voor het gebied. Laat los op het gewenste punt en
de positie van de markering verandert.
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De markering hecht zich aan het dichtstbijzijnde punt op de rand van het object. Als een gebied geen punt
heeft op de gewenste positie, gebruikt u Punten invoegen
om een extra punt toe te voegen.

De oorsprong voor gebieden verplaatsen
Sommige types opvulgebieden hebben een oorsprong, die is gemarkeerd met een oranje
cirkel
. Dit wordt gebruikt om het middelpunt te verplaatsen voor Radiaalopvul-,
Spiraalopvul- en Vormopvultypes of het startpunt voor het patroon in een
Patroonopvulling. Voor Patroonopvulling moet de oorsprongmarkering ook een
verstelgreep hebben om de hoek van het patroon
in te stellen.
Dit betekent dat u kunt regelen hoe het patroon wordt herhaald in een patroonopvulgebied.

Voor radiaalopvul-, spiraalopvul- en vormopvulgebieden kan de oorsprong worden
verplaatst. Dit stelt het startpunt in voor de opvulling, zoals het punt waarvandaan steken
uitlopen bij een radiaalopvulling.
Gebruik Oorspronggrepen uitlijnen

om de oorsprong uit te lijnen voor meerdere opvulgebieden.

De steekhoek veranderen voor cordongebieden
Cordongebieden hebben steekhoeklijnen die de hoek van de steken over het gebied
tonen en aanpassen. De steekhoeklijnen hebben roze grepen aan de uiteinden die
worden gebruikt om iedere lijn afzonderlijk aan te passen.
Klik en sleep de gewenste roze greep. Laat los op het gewenste punt en de positie van de
hoeklijn verandert. Als de lijn niet beweegt, is het nieuwe eindpunt niet bruikbaar. Dit
gebeurt bijvoorbeeld als u probeert om twee hoeklijnen elkaar te laten kruisen binnen
het gebied.
Om hoeklijnen te verwijderen, klikt u op Punten verwijderen
en dan op de vijfhoek
aan de beide uiteinden van de lijn die verwijderd moet worden. Klik met de
rechtermuistoets wanneer u klaar bent met het verwijderen van hoeklijnen en/of punten.
Een cordongebied moet ten minste één hoeklijn hebben. Daarom mag de laatste hoeklijn niet worden
verwijderd.

Punten invoegen
Gebruik Punten invoegen
geselecteerde lijn.

om een nieuwe punt toe te voegen aan de huidige

Er kunnen punten worden ingevoegd in alle lijn- en gebiedstypes. Ze kunnen ook worden ingevoegd in
MultiWave-lijnen.

Klik op het pictogram Punten invoegen
object waar u de punt wilt toevoegen.

en klik dan op de positie op het geselecteerde

Er wordt een paar punten ingevoegd wanneer Punten invoegen wordt gebruikt in een kolom.

Punten verwijderen
Gebruik Punten verwijderen (Delete Points)
lijn te verwijderen.

om punten van de huidige geselecteerde

Er kunnen punten worden verwijderd in alle lijn- en gebiedstypes. Er kunnen ook punten worden
verwijderd van MultiWave-lijnen.

Klik op het pictogram Punten verwijderen
en klik dan op de punten op het
geselecteerde object dat u wilt verwijderen. Steekhoeklijnen kunnen worden verwijderd
uit cordongebieden door op het vijfhoekige controlepunt aan een van de uiteinden van
de lijn te klikken. Klik met de rechtermuistoets om te voltooien.
U kunt niet alle punten van een object verwijderen. Een opvul- of cordongebied moet ten minste drie
punten hebben. Cordonomrandingen, motieflijnen en stiksteeklijnen, dubbele en drievoudige steeklijnen
moeten ten minste twee punten hebben. Een cordongebied moet ook ten minste één hoeklijn hebben.
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MultiWave-lijnen
Gebruik Freehand Tablet MultiWave-lijn
in een MultiWave-opvulling.

om een lijn te tekenen voor de golfpatronen

MultiWave-opvulgebieden, met twee Multiwave-lijnen om MultiWave-opvulling met een korte
de baan van de opvulling te vormen in de vleugels.
MultiWave-lijn om een borduurmotief
structuur te geven

Gebruik een lange lijn om de steeklijnen in een borduurmotief te plaatsen, of gebruik een korte lijn om het
borduurwerk structuur te geven. De lijnen hoeven niet binnen het opvulgebied te liggen, maar ze mogen
elkaar niet kruisen. Varieer de dichtheid of gebruik een motief om het effect te veranderen.

Gebruik Freehand Punt MultiWave-lijn
om punten te plaatsen om een lijn te vormen
voor de golfpatronen in een MultiWave-opvulling.

MultiWave-lijn verwijderen
Gebruik MultiWave-lijn verwijderen
om één of meerdere MultiWave-lijnen uit het
huidige geselecteerde MultiWave-opvulgebied te verwijderen. Klik op het vierkant
(knooppunt) aan een van de uiteinden van de lijn die u wilt verwijderen. Klik met de
rechter muistoets wanneer u klaar bent met het verwijderen van de Multiwave-lijnen.

Object wijzigen
Onderliggende steken verwijderen
Gebruik Onderliggende steken verwijderen
(tabblad Object) om alle zichtbare steken
binnen het gebied van het geselecteerde object te verwijderen, met uitzondering van
steken in het object zelf en de steken die erna zijn gemaakt. Gebruik Onderliggende steken
verwijderen om de onderliggende steken onder een opvulling te verwijderen voordat deze
wordt geconverteerd in een licht geborduurde opvulling zoals MultiWave-opvulling.

Oorspronggrepen uitlijnen
Gebruik Oorspronggrepen uitlijnen om de patronen of focuspunten van meerdere
opvulgebieden uit te lijnen. Hiermee worden de oranje oorspronggrepen
van de
opvulgebieden op dezelfde positie geplaatst als de greep van het object dat het laatste in
de borduurvolgorde is.
Oorspronggrepen uitlijnen is handig bij het uitlijnen van opvulpatronen voor Patroonopvulling of
focuspunten voor Vorm-, Radiaal- en Spiraalopvulling.
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De steken in hommelvleugels uitlijnen
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12

Klik op Bestand, Nieuw
om een venster te openen.
Klik op Invoegen
in de werkbalk Quick Access.
In de map Documenten\Premier+2\Samples\Wijzigen\Laad de steken van het borduurmotief
'Bumblebee 2'.
Klik op de tab Object (Object). De aanwijzer verandert in de aanwijzer Object selecteren .
Beweeg de muis tot de bovenste vleugel is gemarkeerd en klik dan om het te selecteren.
Klik in het gebied Object veranderen op Onderliggende steken
verwijderen
.
Klik vervolgens op de onderste vleugel om deze te selecteren en klik op
Onderliggende steken verwijderen
. Het eindsteeknummer in de
Controlestrook is nu lager.
Met Onderliggende steken verwijderen worden eventuele onderlaagsteken
of andere steken onder een opvulgebied verwijderd. Dit stelt u in staat om
duidelijk de steeklijnen te zien in de Spiraalopvulling die u aanmaakt.
Selecteer de bovenste vleugel en gebruik vervolgens Ctrl + klik om de
onderste vleugel te selecteren.
In de uitklaplijst Converteren, selecteert u “Patroonopvulling in Spiraalopvulling”. Het dialoogvenster
Spiraal-opvuleigenschappen verschijnt.
Stel in het tabblad Object de dichtheid in op 15 en klik op OK. De vleugels van de hommel krijgen nu
spiraalopvulling.
Klik op Oorspronggrepen uitlijnen om de oorspronggrepen voor de geselecteerde gebieden uit te
lijnen.
Beweeg de oranje oorspronggreep
naar de onderste vleugel. Het spiraalpatroon voor beide
gebieden volgt het oorsprongspunt.

Alleen object tonen
Gebruik Alleen object tonen
om de grepen op de schuifbalk zo te verplaatsen dat
alleen het geselecteerde object te zien is.
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Aan de slag met
PREMIER+™ 2 Cross Stitcher

10

Welkom bij PREMIER+™ 2 Cross Stitcher. PREMIER+™ 2 Cross Stitcher helpt u prachtige
kruissteekmotieven te maken om met uw machine te borduren. Kies uit hele, halve, kwart,
halfhoge, halfbrede of minikruissteken.
Gebruik vaste of vrije omlijningssteken en Franse knopen voor het perfecte accent.
Ontwerp traditionele kruissteekmotieven op het scherm of laat de Cross Stitch Design
Wizard automatisch borduurmotieven voor u maken van clip-art, tekeningen en foto’s.
Vul gebieden volledig op met kruissteken in iedere gewenste kleur. Kies eventueel kant en
klare kruissteek- of blackworkpatronen. U kunt ook uw eigen opvulpatronen ontwerpen.
Vermenigvuldig uw borduurmotief automatisch tot acht keer met de fantastische
vermenigvuldigingsfunctie (Multiply). Teken vormen met verschillende contour- en
opvulstijlen. Plaats tekst met TrueType® of speciaal ontworpen vaste lettertypen.

Voorbeeldbestanden
Er zijn voorbeelden die worden weergegeven in de ’How-To’-voorbeelden en tutorials.
De voorbeeldbestanden worden geïnstalleerd in submappen van
Documenten\Premier+2\Samples\Kruis of in de map van uw keuze.

PREMIER+™ 2 Cross Stitcher starten
Q

Klik op het PREMIER+™ 2 Cross Stitcher-pictogram
in PREMIER+™ 2 Embroidery, op de
QuickLink-werkbalk. PREMIER+™ 2 Cross Stitcher zal starten.

Onderdelen van het Programmavenster
De titelbalk aan de bovenkant van het venster licht op wanneer PREMIER+™ 2 Cross
Stitcher is ingeschakeld.
De Quick Access-werkbalk heeft pictogrammen voor de volgende vaak gebruikte functies:
Invoegen, Opslaan, Opslaan als, Exporteren, Afdrukken, Ongedaan maken, Opnieuw
uitvoeren, Life weergave en Design Player. Indien meer dan één onderdeel van
PREMIER+™ 2 Cross Stitcher open is, zal elk open venster de naam van het
kruissteekontwerpbestand weergeven.
Er staan 8 tabs op het lint: Bestand, Home, Maken, Vermenigvuldigen, Letter, Patroon,
Weergave en Help.
Tab Home
Gebruik een selectietool om steken te selecteren

Geselecteerde steken knippen, kopiëren,
plakken of verwijderen
De geselecteerde steken roteren

Bekijk het borduurmotief zoals het
geborduurd wordt

Kruissteken, omlijningssteken en
knopen bekijken en verbergen
Kleuren die niet in het motief worden
gebruikt, verwijderen
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Een andere manier om de lintopties te gebruiken, is het indrukken van de Alt-toets met de gemarkeerde
letter van de tab, gevolgd door het gemarkeerde letter van het tabonderwerp. Bijv. Alt, H, U om
ongebruikte kleuren uit het motief te verwijderen. Sommige functies zijn beschikbaar door tegelijkertijd de
Ctrl-toets met een andere toets in te drukken. Deze snelkoppelingen zijn te zien in de knopinfo van de
desbetreffende functie.

Gebruik de tab Home om delen van een borduurmotief te selecteren, kopiëren,
verplaatsen en roteren, om kruissteken, omlijningssteken en knopen te bekijken en te
verbergen en om het borduurmotief weer te geven met Life weergave en Design Player.
Gebruik de tab Maken om kruissteken, omlijningssteken en Franse knopen te tekenen en
te wissen, om opvulgebieden volledig op te vullen met kruissteken of een patroon en om
vormen te tekenen.
Gebruik de tab Vermenigvuldigen om steken te herhalen of om acties automatisch te
bewerken door dwars of omlaag te spiegelen of te roteren.
Gebruik tab Letter om tekst toe te voegen met Vaste of TrueType-lettertypen. Maak
nieuwe lettertypen van de meeste TrueType®- of OpenType®-lettertypen op uw computer.
Gebruik de tab Patroon om opvulpatronen te kiezen om te gebruiken bij vormen en
belettering, en om nieuwe patronen te creëren van een klein borduurmotief.
Gebruik de tab Weergave om het Raster aan te passen, een motief te meten, de
achtergrondafbeelding weer te geven en te verbergen en om de weergavemodus te
wijzigen.
Quick Accesswerkbalk

Statusbalk

Tabs intuïtieve
lint-werkbalk

Intuïtieve lint-werkbalk

Titelbalk

Ontwerpgebied

Designpaneel

Het ontwerpgebied is het gebied in het werkgebied waarin u steken kunt plaatsen en
bewerken. Gebruik Weergavemodus om te wisselen tussen 3D- , 2D- en
van de steken. Wanneer het raster (Grid) is ingeschakeld, staan er op
blokweergave
het ontwerpgebied rasterlijnen met gelijke afstanden ertussen. Elk rastervakje komt
overeen met een kruissteek in het borduurmotief. Als er een achtergrondafbeelding is, ziet
u deze alleen in het ontwerpgebied.
Rechts van het werkgebied staat het Designpaneel. De Ontwerpinformatie toont de
afmetingen (Hoogte en Breedte ), Stekenaantal , en het aantal kleuren voor het
actieve borduurmotief.
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U kunt garenkleuren automatisch of naar wens toevoegen. Gebruik de knoppen Kleur
verplaatsen en Kleuren samenvoegen om de garenvolgorde te veranderen. Gebruik het
vak Opmerkingen (Notes) om informatie toe te voegen over het ontwerp.

PREMIER+™ 2 Cross Stitcher Termen en conventies
Aanwijzers op het scherm
De aanwijzer wordt meestal weergegeven als een pijl op het scherm.
Als de pijl op een tekstvak wordt geplaatst, zoals het vak Letters in de tab Letter, verandert
deze in een I-balk en kunt u typen. Als Inzoomen naar rechthoek
wordt gekozen,
verschijnt de inzoomaanwijzer . Bij inzoomen, wanneer de functie Beeld verplaatsen
wordt gekozen om over het scherm te bewegen, verschijnt de Pan-aanwijzer . De Vak
selecteren , Freehand selecteren
of Freehand Punt selecteren
aanwijzers
verschijnen wanneer de bijbehorende selectiefunctie wordt gekozen. Wanneer u de
aanwijzer over een selectie beweegt, verschijnt de aanwijzer met vier pijlen
om aan te
duiden dat u de selectie kunt verplaatsen.
Als u de tekenfuncties op de tab Maken kiest, ziet de aanwijzer er als volgt uit:
Volledig kruis

Halfhoog kruis

Kwartkruis

Half kruis vooruit

StandaardFreehandomlijningssteek omlijningssteek

Half kruis
achteruit

Minikruis

Franse knoop

Volledig
opvullen

Halfbreed kruis

De tekenaanwijzers zijn rood wanneer de instelling Wissen is gekozen.

Als u Kleur ophalen gebruikt om een kleur te kiezen in het ontwerpgebied, of om extra
kleuren te kiezen in de pagina Garenkleuren van de Cross Stitch Design Wizardverschijnt
de aanwijzer Kleur ophalen . De Meetaanwijzer
verschijnt wanneer de functie
Lengte opvragen is geselecteerd.

Bestandsformaten
Kruissteekontwerpbestanden
PREMIER+™ 2 Cross Stitcher laadt kruissteekontwerpen in bestanden met de extensie .krz
en slaat ze op.

Afbeeldingsbestanden
PREMIER+™ 2 Cross Stitcher kan elk van de volgende bestandsformaten voor
afbeeldingen 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).

Borduurbestanden
PREMIER+™ 2 Cross Stitcher kan borduurmotiefbestanden opslaan in de volgende
formaten: Brother/Babylock/Bernina PEC (.pec), Brother/Babylock/Bernina PES (.pes versie
2 of 10), Compucon/Singer PSW (.xxx), Husqvarna Viking / Pfaff (.vp4, .vp3 en .vip),
Husqvarna (.hus, .shv), Janome (.jef en .sew), Melco (.exp), Pfaff (.pcs), Tajima (.dst) en
Toyota (.10*).
Let op: Het bestandsformaat dat de voorkeur verdient voor het exporteren van borduurmotieven is .vp4,
omdat hiermee de garenkleurinformatie en opmerkingen behouden blijven.
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Tips voor het plannen van kruissteekontwerpen
Ontwerpgrootte
Het ontwerpgebied (Design Area) wordt bepaald door de Breedte (Width) x Kruisgrootte
(Cross Size) en Hoogte (Height) x Kruisgrootte. Het is te zien op de pagina Ontwerpgrootte
van de Cross Stitch Design Wizard en in Ontwerpeigenschappen.
De breedte en hoogte in de ontwerpinformatie op het Designpaneel geven de afmeting
van het huidige borduurmotief dat wordt gemaakt aan de hand van het huidige
kruissteekontwerp.
Als er Franse knopen aan de randen van een ontwerp staan, kunnen de Breedte en Hoogte van het
borduurmotief groter zijn dan de ontwerpgrootte.

Volledig opvullen
Als een gebied volledig wordt opgevuld, verandert dit niets aan de achtergrondafbeelding.
Een leeg vlak kan volledig worden opgevuld totdat het bestaande kruissteken en/of
omlijningssteken ontmoet. Een aangesloten vlak met dezelfde kleur kruissteken kan
volledig worden opgevuld totdat het een leeg vlak, omlijningssteken of kruissteken in een
andere kleur ontmoet.
Soms kan het handig zijn om de achtergrondafbeelding te verbergen zodat u het gebied
dat u helemaal wilt opvullen duidelijk kunt zien. Dit is bijvoorbeeld handig als er lijnen in
de achtergrond zitten die te veel kunnen lijken op omlijningssteken.

Steeklagen en Sprongsteken in het borduurmotief
Wanneer u een kruissteekontwerp gaat borduren, maakt PREMIER+™ 2 Cross Stitcher
kruissteken aan in de kleurvolgorde van het palet. De volgorde van het palet wordt
vervolgens herhaald voor de omlijningssteken en de Franse knopen.
Als er Franse knopen en omlijningssteken met dezelfde kleur zijn, wordt in één enkel
kleurblok eerst de omlijningssteek gemaakt en dan de Franse knopen. Om Franse knopen
te maken na omlijningssteken met een andere kleur, gebruikt u het Kleurselectiegebied
om de volgorde van de garenkleuren in het palet te veranderen.

Kruissteken en Sprongsteken
Sprongsteken worden automatisch geplaatst tussen elk kleurgebied en tussen kruissteken
van dezelfde kleur als deze niet met elkaar verbonden zijn. Maak zo min mogelijk
sprongsteken (zodat u weinig moet afknippen na het borduren) door kruissteken in een
kleur te verbinden met minstens één andere kruissteek in dezelfde kleur.
Om uw kruissteekmotieven netjes af te werken, hecht u de sprongsteken voor elke kleurwissel af.

Standaard-omlijningssteek en Freehand-omlijningssteek
Een standaard-omlijningssteek
wordt in korte stukjes
getekend die samenvallen met de zijkanten en diagonalen van
rastervakjes. Dit betekent dat de eindpunten van de standaardomlijningssteek samenvallen met de hoeken van de rastervakjes.
Freehand-omlijningssteken
worden getekend als een aparte
laag op de standaard-omlijningssteek. Freehandomlijningssteken worden op eindpunten geplaatst die
samenvallen met halve rastervakjes op willekeurige punten in het
ontwerp. Dit betekent dat een afzonderlijk gedeelte van een
Freehand-omlijningssteek elke lengte kan hebben die in het
ontwerp past.
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Het programma toont de standaard-omlijningssteek en de Freehand-omlijningssteek als
aparte lagen, maar ze worden samen geborduurd als ze dezelfde kleur hebben. Er komen
sprongsteken tussen gedeelten van de omlijningssteek als die niet samenvallen met een
eindpunt. Freehand-omlijningssteken worden niet verbonden met andere
omlijningssteken zonder sprongsteek als ze elkaar alleen kruisen zonder dat de
eindpunten zijn verbonden. Voor minder sprongsteken plaatst u de Freehandomlijningssteek zo dat de eindpunten aansluiten op delen van de standaardomlijningssteek of andere Freehand-omlijningssteken.
U kunt een Freehand-omlijningssteek ook direct boven op een standaard omlijningssteek zetten zodat
allebei worden geborduurd. Dit kan worden gebruikt voor speciale effecten, zoals het dikker maken van
een lijn zonder dat u het aantal garens hoeft te veranderen in Kleureigenschappen
.

Franse knopen en Sprongsteken
Franse knopen worden afzonderlijk gemaakt. Ze zijn niet verbonden met andere steken.
Er zijn dus altijd sprongsteken van en naar alle Franse knopen. Versier uw werk met Franse
knopen voor decoratieve details.

Steken tellen
Het aantal steken dat wordt weergegeven in het Designpaneel en op afdrukken is een
schatting en stemt niet altijd overeen met het aantal steken dat wordt weergegeven
wanneer het borduurmotief wordt gekopieerd of geladen in andere PREMIER+™ 2
Embroidery System-modules.

Een werkblad afdrukken
Gebruik de afdrukopties in het menu Bestand of het afdrukpictogram
om een
werkblad voor het borduurmotief dat van het ontwerp werd gemaakt af te drukken.

Informatie voor het borduren van handgemaakte
kruissteken
Met PREMIER+™ 2 Cross Stitcher krijgt u uitgebreide mogelijkheden voor handgemaakte
kruissteekmotieven. U bepaalt zelf de steekgrootte, wijzigt het aantal draden en kiest
verschillende steektypen voor uiteenlopende stijlen.

Kruissteekgrootte
Door de grootte van de kruissteek af te wisselen (in ontwerpeigenschappen ) kunt u een
heleboel verschillende borduurresultaten verkrijgen. U kunt bijvoorbeeld kleine
kruissteekjes nemen, zoals 1,4 mm-kruisjes, voor een petit-point-effect. Grotere kruisjes
zoals 1,8 mm- of 2 mm- komen dichter bij de traditionele “gros point” of kruissteek. Om
kruissteekmotieven te maken met dezelfde grootte als op echte telstoffen, stelt u de
kruissteekgrootte (Cross Size) als volgt in:
Aidatelling

Kruissteekgrootte

Aida-telling

Kruissteekgrootte

11

2,3 mm

16 (ook 32 op linnen) 1,6 mm

14

1,8 mm

18

Aidatelling

Kruissteekgrootte

22

1,2 mm

1,4 mm
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Aantal draden
Door het aantal draden (in Ontwerpeigenschappen en Kleureigenschappen
) te
wijzigen, krijgt u ook andere effecten. Met een enkele draad worden de kruisjes
bijvoorbeeld beter zichtbaar. Met twee of drie draden, ziet het borduurmotief er meer uit
als 'tapisserie' of naaldkant. U kunt het aantal draden ook veranderen op basis van de
kruissteekgrootte — een klein 1,4 mm-kruisje wordt vaak mooier met een enkele draad.
Kruissteken van 1,6 mm, 1,8 mm of 2,0 mm zijn vaak mooier met een dubbele draad.
Borduurmotieven met grotere kruissteken komen beter uit met drie draden, vooral voor
omlijningssteken.

Steektypes
In PREMIER+™ 2 Cross Stitcher worden veel verschillende steken gebruikt. Een Volledig
kruis (Full Cross) ziet eruit als een met de hand gemaakte volledige kruissteek en kan
worden geplaatst als gedeeltelijke kruizen in kwart- en halve kruissteken.

Volledig kruis

Kwartkruis

Half kruis vooruit

Half kruis achteruit

Kleine steekjes zijn beschikbaar met halve breedte, halve hoogte en als minikruisjes.

Minikruis

Halfhoog kruis

Halfbreed kruis

Gebruik Standaard-omlijningssteek en Freehand-omlijningssteek
en Freehandomlijningssteek
om contouren te maken. U kunt ook Franse knopen
neerzetten op
de negen plaatsen in het raster voor decoratieve details.

Kleurencombinaties
Sommige aanpassingen van handgemaakte kruissteekborduurtechnieken resulteren in
machineborduurbestanden die gemakkelijker te borduren zijn. Combineer bijvoorbeeld
waar mogelijk kleuren om minder kleurwissels te krijgen. Probeer altijd kruisjes met
dezelfde kleur te verbinden met ten minste één ander kruisje in dezelfde kleur. U hoeft
dan geen sprongssteken te gebruiken die u achteraf moet afknippen.

Vermenigvuldigen
Gebruik Vermenigvuldigen om steken te herhalen of om acties automatisch te bewerken
door dwars of omlaag te spiegelen of te roteren. Symmetrische borduurmotieven kunnen
snel en eenvoudig worden gemaakt. Alle veranderingen in het ontwerp, zoals het
toevoegen of verwijderen van steken, het plakken van selecties en invoegen van
ontwerpen worden vermenigvuldigd.
De selectietools kunnen niet worden gebruikt om nieuwe selecties te maken wanneer de functie
Vermenigvuldigen actief is. U kunt ze echter gebruiken voordat u Vermenigvuldigen activeert om een
selectie te selecteren en te kopiëren, die vervolgens geplakt en vermenigvuldigd kan worden.

Kies de gewenste Spiegel- en Roteeropties om acties te herhalen. In de voorbeelden kunt
u zien hoe acties worden herhaald op basis van de huidige selectie. Klik op
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Vermenigvuldigen gebruiken
om Vermenigvuldigen in en uit te schakelen. De blauwe
spiegellijnen vermenigvuldigen worden weergegeven in het werkgebied wanneer
Vermenigvuldigen ingeschakeld is.

Gebruik Dwars spiegelen om
horizontaal te spiegelen.

Gebruik Omlaag spiegelen om
verticaal te spiegelen.

Gebruik Dwars spiegelen en Omlaag spiegelen
om vier kopieën te maken rond het Centreerpunt
vermenigvuldigen.

Gebruik Roteren om vier gedraaide kopieën te
maken rond het Centreerpunt Vermenigvuldigen.

Gebruik 8-maal spiegelen om acht kopieën te
maken. Aanvullende blauwe lijnen geven de
acht segmenten weer.

Ontwerpstijlen
Gebruik PREMIER+™ 2 Cross Stitcher voor traditionele kruissteekmotieven en andere
borduurstijlen.

De Oost-Europese kruissteek
Kruissteekmotieven in één en twee kleuren, vaak rood en zwart of oranje en zwart, zijn
populair in het boerenborduurwerk uit Rusland, Roemenië en veel andere Oost-Europese
landen. U kunt ze maken met PREMIER+™ 2 Cross Stitcher.

Assisi-borduurwerk
Dit traditionele handmatige kruissteekborduurwerk dat de naam van de Italiaanse stad
Assisi kreeg, kunt u maken met PREMIER+™ 2 Cross Stitcher. Het ontwerp wordt zwart
omlijnd met dubbele of drievoudige draden.
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Deze omlijningssteek wordt vaak ook Holbeinsteek
genoemd. De achtergrond van het ontwerp wordt
met een enkeldradige kruissteek opgevuld in een
sterke kleur, meestal chinablauw, maar ook rood kan
worden gebruikt. Voor deze techniek moeten
volledige kruissteken worden gebruikt, zonder
gedeeltelijke kruisjes of de kleinere kruistypen.
U krijgt daardoor een ‘omgekeerd’ effect of een
reliëfeffect. 1,8 mm is een goede maat voor de
kruissteken van dit soort borduurwerk. Meestal
wordt dit soort kruissteken gebruikt op vrij los
geweven linnen of katoen, maar het ziet er ook goed
uit op andere stoffen. Eenvoudige vormen zijn het
meest geschikt voor dit type kruissteek.

Blackwork en Redwork
Dit zijn stijlen met alleen omlijningssteken waarvoor meestal
alleen zwart of rood garen wordt gebruikt. In dit geval worden
traditionele omlijningssteekpatronen gebruikt in de plaats van
kruisjes om delen van het borduurwerk op te vullen. U vindt in
het programma veel opvulmotieven die u kunt gebruiken voor
deze stijl van borduurmotieven. U kunt opvullen met blackwork
en redwork eenvoudig afwisselen door de kleur van een
opvulpatroon te wijzigen.
Ontwerpen met uitsluitend omlijningssteken worden vaak
“blackwork” genoemd. Ze worden meestal in één enkele kleur
uitgevoerd (blackwork of redwork; blackwork was populair in
het Engeland van Koningin Elizabeth; redwork komt vaak voor
in Noord-Amerikaanse quilts). PREMIER+™ 2 Cross Stitcher
bevat verschillende mooie blackworkopvulpatronen.

Gobelin
Gobelin bestaat uit parallelle verticale of schuin lopende
steken die allemaal even lang zijn en wordt gebruikt om
vlakken op te vullen met een eenvoudig stekenmotief. In
PREMIER+™ 2 Cross Stitcher kunt u een halve kruissteek vooruit
of een halve kruissteek achteruit gebruiken voor 45° schuine
gobelin of een Freehand-omlijningssteek voor verticale of
bijna verticale gobelinsteken.

Rijststeek
De rijststeek is een normaal kruis met een klein steekje over elke kruislijn.
Het effect is dat van elkaar overlappende kruisjes. Voor dit effect moet u een
grote kruissteek gebruiken voor het motief en de kleine steekjes op de
kruislijnen zetten met de Freehand-omlijningssteek, meestal in een andere
kleur dan die van het kruis.

Kant
Met blackwork kunt u een antiek kanteffect bereiken zoals Tenerifekant, Hardanger of Filet
en Guipure. Maak contouren met omlijningssteken en vul de vlakken dan op met
blackworkpatronen. Stik deze motieven op lichte opengewerkt stof (zoals tule voor
bruidsluiers) en verstevig het met een sterke in water oplosbare versteviging. Was achteraf
de versteviging uit de stof.
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De Cross Stitch Design Wizard
gebruiken

11

Gebruik de Cross Stitch Design Wizard om afbeeldingen automatisch om te zetten in
kruissteken. Gebruik de Cross Stitch Design Wizard ook om een afbeelding als
achtergrond te laden, laad een bestaand kruissteekontwerp of start een nieuw motief
zonder afbeelding.
De Cross Stitch Design Wizard start op met Nieuw en ook wanneer PREMIER+™ 2 Cross
Stitcher wordt gestart.

Hints en tips voor QuickCross ontwerpen
Gebruik verschillende garenassortimenten
Kies verschillende garenassortimenten en aantal kleuren om het effect van de
verschillende selecties te bekijken. Zo geven neon garenassortimenten ‘pop art’-effecten.

Lichtweerkaatsing in ogen versterken
Wanneer u een portret verwerkt, gebruikt u Kleur ophalen op de pagina Garenkleur om de
weerkaatsing van het licht in de ogen te selecteren. Hiermee maakt u de ogen helderder
en verbetert u de bewerkte foto.

Geïsoleerde kruissteken verwijderen
Nadat u het borduurmotief heeft gemaakt, moet u controleren op geïsoleerde
kruissteken. Indien een geïsoleerde kruissteek niet belangrijk is voor de details kunt u het
vervangen door de omgevende kleur of een verbindende kleur. U zult op deze manier
minder sprongsteken in het borduurwerk krijgen.

Kleurwijzigingen verminderen
Verminder het aantal kleuren in het borduurmotief. Dit doet u door een kleur te kiezen die
u wenst te behouden en dan volledig opvullen of volledige kruissteken verven over
vergelijkbare kleuren tot alleen de gekozen kleuren over zijn. Of u gebruik Kleuren
samenvoegen
in het gebied Kleurselectie van het Designpaneel om alle kruissteken
van een kleur te wijzigen in een andere kleur. Wij raden aan om dit per kleur uit te voeren,
zodat u kunt zien wat het effect is van elke kleur die u vervangt. Wanneer u op deze
manier het aantal kleuren vermindert, is het effect anders dan wanneer u kleuren wist in
de Cross Stitch Design Wizard.

Kleurvolgorde
Gebruik het gebied Kleurselectie van het Designpaneel om de kleurvolgorde te
veranderen zodat het motief vanaf de buitenkant naar binnen wordt geborduurd.
Hiermee helpt u het effect van trekkende stof te verminderen.

Omrandingen toevoegen
Voeg een simpele omranding of omlijning toe aan de randen van het borduurmotief.
Gebruik een contrasterende kleur om te zorgen dat de omranding opvalt.
U voegt een wat ingewikkeldere omranding toe door de afmeting van het motief met
enkele vakjes te vergroten en het dan volledig te vullen met kruissteken of een patroon in
de lege vakjes rond de rand. U moet de afbeelding omzetten naar een afmeting die het
mogelijk maakt dat het borduurmotief en de omranding beide binnen de gewenste
borduurring passen.
PREMIER+™ 2 Cross Stitcher De Cross Stitch Design Wizard gebruiken

67

Let op dat wanneer u de grootte van het borduurmotief wijzigt, de achtergrondafbeelding verwijderd
wordt. Sla het borduurmotief eerst op, dan heeft u een kopie van het borduurmotief met de
achtergrondafbeelding, geeft het borduurmotief met de omranding vervolgens een nieuwe naam.

QuickCross-ontwerp aanmaken

Maak een nieuw borduurmotief door
kleurgebieden in een afbeelding om te
zetten naar kruissteken. Selecteer het
maximale aantal kleuren en het gewenste
garenassortiment voor de kleuren van de
kruissteken.

Bestaand kruissteekontwerp laden

Open een bestaand kruissteek
borduurmotief om het in de wizard te
bekijken en laad het motief naar
PREMIER+™ 2 Cross Stitcher. Het
ontwerpgebied en het palet worden
ingesteld naar aanleiding van het geladen
borduurmotief.

Afbeelding laden voor nieuw
kruissteekontwerp

Maak een nieuw borduurmotief door een afbeelding
te laden en naar wens bij te snijden of recht te maken.
Stel de grootte van de kruissteek en het
ontwerpgebied in. De afbeelding wordt geladen naar
PREMIER+™ 2 Cross Stitcher.

Een nieuw kruissteekontwerp starten
zonder afbeelding

Selecteer de gewenste grootte voor de kruissteken en
het ontwerpgebied, sluit vervolgens de Cross Stitch
Design Wizard en begin met een leeg werkgebied.

Het gebruik van deCross Stitch Design Wizard
Een kruissteek borduurmotief maken van een foto
1
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Klik op Nieuw (New)

om de startpagina van de Cross Stitch Design Wizard te openen.
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9
10
11

12

13

14
15

Laat QuickCross-ontwerp maken (Create
QuickCross Design) geselecteerd en klik
op Volgende (Next). De pagina
Afbeelding kiezen (Choose Picture) van
de Cross Stitch Design Wizard verschijnt.
Klik op Afbeelding laden
zodat het
dialoogvenster Afbeelding Viewer
verschijnt.
Ga naar de map
Documenten\Premier+2\Samples\Kruis
\Pics, en klik op het bestand dat
'Linnet.jpg' heet en dan op OK. U ziet nu
een voorbeeld van uw afbeelding in de
wizard.
Klik op Volgende en de pagina
Afbeelding roteren en bijsnijden
verschijnt.
In de wizard is eerst de hele afbeelding
geselecteerd. Beweeg de aanwijzer in
het afbeeldinggebied naar de greep in
de rechterbovenhoek van de foto. Klik
en versleep de greep om het bijsnijvak
kleiner te maken. Verplaats de
rechterkant van het bijsnijvak totdat het
halverwege over het rechteroor komt en
laat dan de muisknop los of til de pen op.
Klik en versleep de greep aan de linker
bovenkant totdat de lijn halverwege
over het linkeroor komt.
Klik en versleep de greep naar
rechtsonder en dan weer naar boven
totdat de rand tegen de knoop tot net
onder de kin van het meisje komt.
Klik en versleep de greep rechts bovenaan naar onderen totdat het bijsnijvak vierkant is.
Klik op Volgende (Next). De pagina
Ontwerpgrootte (Design Size) verschijnt.
Zet de Kruisgrootte (Cross Size) op 1,4 mm.
Kleinere kruissteken zoals deze, die past bij
Aida 18 telstof, geven meer details wanneer
u kruissteekmotieven maakt van foto’s.
Klik op Borduurring selecteren (Select
Hoop) zodat het dialoogvenster
Borduurringselectie (Hoop selection)
verschijnt. Zorg dat de Borduurringgroep
ingesteld is op Universal, stel de
borduurringgrootte vervolgens in op
100mm x 100mm - Universal Square
Hoop 1. Klik op OK en het nieuwe
ontwerpgebied wordt berekend en kan
als voorbeeld worden bekeken.
Klik op Volgende zodat de pagina Garenkleuren kiezen verschijnt, waarin u alleen nog de
bijgesneden afbeelding ziet.
De Cross Stitch Design Wizard verandert niets aan de oorspronkelijke afbeelding.
Kies Robison-Anton Rayon 40 als garenassortiment (Thread Range).
Stel het aantal kleuren in op 20 en klik op toepassen. De draadkeuze wordt automatisch berekend.
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16

17

18

19

20
21
22
23
24
25
26

27

28

29

30
31
32

33
34
35

U zult zien dat in de garenkeuze voor de
Robison-Anton Rayon 40 heel veel
bruintinten staan voor deze afbeelding.
Klik op de uitklappijl Wijzig alle in en kies
in plaats daarvan Sulky Rayon 40.
Klik opnieuw op Toepassen.
U kunt het garenassortiment zo vaak
wijzigen als u wilt.
Het voorbeeld met de kleuren voor de
kruisjes (Cross Colors) en de
garenkleurenlijst kunnen afwijken van het
getoonde resultaat. Dit gebeurt omdat ook
hele kleine afwijkingen in het geselecteerde
bijgesneden vlak andere resultaten geven in
het kruissteekontwerp.
Klik op Volgende (Next). De pagina Voorbeeld ontwerp verschijnt.
Hier ziet u het borduurmotief zoals het geborduurd wordt, met informatie over de afmetingen, het aantal
steken en het aantal kleuren.
Klik op Voltooien (Finish). Het kruissteekontwerp wordt nu aangemaakt en verschijnt op het scherm.
Kleuren die meer dan één keer voorkomen, worden automatisch tot één kleur omgezet in het
kleurenwerkblad.
Klik op de tab Maken en klik vervolgens op het Kleurblok links van de tab.
Klik op Kleur toevoegen
in het pop-up palet zodat het dialoogvenster Kleurselectie verschijnt
waarin u een nieuwe kleur kunt kiezen.
Kies Sulky Rayon 40 als garenassortiment (Thread Range).
Klik op de gele Quick Color zodat de garenlijst naar 1124 (Sun Yellow) gaat.
Dit is een heldere kleur, dus klik op het blekere geel 1061 erboven in de lijst (1061 Pale Yellow).
Klik op OK. De nieuwe kleur wordt aan het palet
toegevoegd en automatisch geselecteerd.
Klik op het pictogram Volledig opvullen met
kruissteken
en de aanwijzer verandert in een
verfblik
.
Klik op de grote achtergrondgebieden links en rechts.
Als u dit wenst, kunt u ook afzonderlijk gekleurde kruisjes
opvullen langs de randen van de achtergrond, daar waar
de achtergrond het haar en de trui van het meisje raakt.
U zult op deze manier minder sprongsteken in het
borduurwerk krijgen.
Beweeg de schuif op de zoombalk naar 100% om het
borduurmotief te bekijken op de grootte waarin het
wordt geborduurd.
Klik op Ontwerpeigenschappen in de tab Home. Zorg
dat Draadaantal, Kruissteken in het dialoogvenster
Ontwerpeigenschappen op Enkele (2 draden) wordt
ingesteld. Klik op OK.
Klik op Opmerkingen bewerken
en typ 'familiefoto’ in het dialoogvenster Opmerkingen. Klik op OK.
Klik op Opslaan als
in de werkbalk Quick Access en het dialoogvenster Opslaan als verschijnt.
Ga in het vak Opslaan in naar de map Documenten\Premier+2\My Designs. In vak bestandsnaam laat
u 'Linnet' staan, de naam die voor de afbeelding werd gebruikt. Klik op Opslaan.
Hiermee slaat u uw borduurmotief op als een kruissteek borduurmotief (.krz)-bestand.
Klik op Exporteren
in de werkbalk Quick Access en het dialoogvenster Exporteren verschijnt.
Zorg dat .vp4 is geselecteerd in de uitklaplijst Bestandsformaat.
Klik op OK. Het dialoogvenster Opslaan als verschijnt, om uw borduurmotief op te slaan.
Ga in het vak Opslaan in naar de map Documenten\Premier+2\My Designs. Zorg dat in het vak voor
de Bestandsnaam 'LinnetExported’ staat en klik op Exporteren.
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Tab Maken

Selecteer Geen contour, Omlijning, of Kruissteekcontour
Selecteer Geen opvulling,
Kies een garenkleur om te tekenen
Maak de vorm
Kruissteekopvulling of
gelijkmatig
Wis steken van het geselecteerde type
Patroonopvulln

Teken een tablet of een puntvorm
Selecteer een vorm en sleep deze naar
het werkgebied
Teken een gebied met volledige opvulling van kruissteken of een patroon

Teken volledige, halve of kwart kruissteken
Teken omlijningssteken of Franse knopen

Teken steken van het gekozen type en kleur in het ontwerpgebied. De aanwijzer geeft aan
welk steektype is geselecteerd en de garenkleur geeft de kleur van de tekening weer.

Pop-up palet
Klik om het pop-up palet te openen
Klik op een kleur om deze te selecteren om te tekenen

Voeg een kleur toe aan het pop-up palet vanuit het
dialoogvenster Kleurselectie
Haal een kleur van de achtergrondafbeelding of het motief
Gebruik Wissen
voor het wissen van steken van het geselecteerde type. U kunt
hiermee steken wissen wanneer u een functie voor het tekenen van steken heeft
geselecteerd.

Kruissteken
Q

Q
Q
Q

Er zijn vier soorten kruissteken:
Een volledige kruissteek vult een volledig rastervak. Delen van een volledige kruissteek
(kwart kruissteek, halve kruissteek vooruit en halve kruissteek achteruit) kunnen worden
geplaatst of verwijderd voor een kwart, halve en driekwart kruissteek.
Een halfhoge kruissteek is een kruissteek in de bovenste of onderste helft van een
rastervak.
Een halfbrede kruissteek is een kruissteek in de linker of rechter helft van een rastervak.
Een minikruissteek is een klein kruisje in een van de hoeken van een rastervak.
Bij het tekenen van kruissteken kan elk type kruissteek alle of delen van elk ander type
kruissteek vervangen. De grootte van het huidige geselecteerde type kruissteek bepaalt
hoe veel van een rastervak wordt vervangen of gewist.
Omlijningssteken en Franse knopen worden niet beïnvloed door het tekenen en wissen van kruissteken.
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Omlijningssteken en Franse knopen
Er zijn twee types omlijningssteken in PREMIER+™ 2 Cross Stitcher: Standard
en
Freehand
. Een standaard-omlijningssteek
wordt in korte stukjes getekend die
samenvallen met de zijkanten en diagonalen van rastervakjes. De eindpunten van de
standaard-omlijningssteek zijn de hoeken van de rastervakjes. Freehandomlijningssteken
worden getekend als een aparte laag op de standaardomlijningssteek. Freehand-omlijningssteken worden op eindpunten geplaatst die
samenvallen met halve rastervakjes op willekeurige punten in het ontwerp. Een
afzonderlijk gedeelte van een Freehand-omlijningssteek kan elke lengte hebben die in het
ontwerp past.
Gebruik Franse knopen
voor het plaatsen van
Franse knopen die samenvallen met
halve rastervakjes. Elke Franse knoop wordt geplaatst of gewist met een enkele klik.

Volledig opvullen met kruissteken en patronen
Gebruik Volledig opvullen met kruissteken
of Volledig opvullen met patronen
voor
het opvullen van
een gebied met kruissteken of opvulpatronen. Een leeg vlak kan
volledig worden opgevuld totdat het bestaande kruissteken en/of omlijningssteken
ontmoet. Een aangesloten vlak met dezelfde kleur kruissteken kan volledig worden
opgevuld totdat het een leeg vlak, omlijningssteken of kruissteken in een andere kleur
ontmoet. Kruissteken worden niet beschouwd als verbonden voor volledig opvullen
wanneer ze alleen op een hoek samenvallen.

Vormen tekenen
Teken een van de 75 vormen met Vorm plaatsen , of teken een gebied of een contour in
een willekeurige vorm met Freehand Tablet vorm
en Freehand Punt vorm .

Een vorm maken
1
2

3

4

5
6

7

8
9
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Selecteer in de Vorm-sectie van de tab Maken een
opvul- en omlijningstype.
Als u een vorm tekent met Omlijningssteek
kunt
u Smooth selecteren om het contour van de vorm
gelijkmatig te maken door driekwart kruissteken in
plaats van volledige kruissteken te gebruiken.
Kruissteekcontour
wordt niet beïnvloed door Smooth.
Klik op garenkleuren voor uw Opvul- en
contourkeuzes om een kleur te kiezen voor
Kruissteekopvulling en uw contour.
Om de kleuren of patronen voor een Patroonopvulling
te kiezen, kiest u een patroon met kleur in
de tab Patroon. Zie “Patronen gebruiken” op pagina 77.
Als u een kleur kiest die niet in het palet staat, wordt deze automatisch aan het palet toegevoegd wanneer
u een vorm tekent met die kleur.
Kies een vorm in het uitklapmenu Vorm.
Klik op de knop Vorm plaatsen
om de vorm in het werkgebied te
plaatsen.
Het contour en de opvulling gebruiken de gekozen kleuren en steektype.
Sleep de vorm naar de gewenste plaats en maak de afmeting eventueel
groter of kleiner met de vierkante hoekgrepen.
Houd Ctrl ingedrukt terwijl u sleept om de verhoudingen te behouden. Houd
de Shift-toets ingedrukt om de afmetingen vanuit het midden aan te passen.
Klik met de rechtermuisknop om de vorm in het werkgebied te plaatsen.
Teken indien gewenst een andere vorm of gebruik Ongedaan maken en
teken de vorm opnieuw.
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Vorm tekenen
Gebruik de Vorm tekenen
opties Freehand Tablet vorm
en Freehand Punt vorm
om een gebied of een contour te tekenen van een vorm. Gebruik Freehand Tablet
vorm
om een lijn te trekken voor het maken van een vorm. Teken de lijn en deze wordt
automatisch gesloten tot een vorm. Pas de vorm aan door de knooppunten te
verplaatsen. Gebruik Freehand Punt vorm
om een vorm te maken door punten te
plaatsen om een onregelmatige contour van gebogen en rechte lijnen rondom het
gewenste gebied te maken.

Vormopties
Gebruik een Kruissteekopvulling
om een gebied te tekenen opgevuld met kruissteken,
of een Patroonopvulling
om een gebied te tekenen dat is opgevuld met een
geselecteerd patroon. Gebruik Geen opvulling
om alleen een contour te maken.
Klik op Voorbeeld garenkleur opvulling en kies een kleur uit het uitklapmenu. Gebruik
Kleur toevoegen
om een kleur te selecteren in het dialoogvenster Kleurselectie, of
Kleur ophalen
om een kleur uit de achtergrondafbeelding te selecteren.
Selecteer de kleuren voor een Patroonopvulling

in de tab Patroon van het lint.

Gebruik Omlijningssteken
om vormen te tekenen met een contour van freehand
omlijningssteken, of Kruissteekomlijningssteken
om holle vormen te tekenen als een
contour van kruissteken. Gebruik Geen contour
om een opvulgebied zonder contour
te maken. Klik op Voorbeeld garenkleur contour en kies een kleur uit het pop-up palet.
Gebruik Smooth om de contour rond vormen te verzachten.

Een huis met steken tekenen
1

2

3
4
5
6
7

8

9
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Open PREMIER+™ 2 Cross Stitcher
en selecteer in de startpagina van de Cross Stitch Design
Wizard Afbeelding laden voor nieuw kruissteekontwerp en klik dan op volgende. Klik op de pagina
Afbeeldingen kiezen op Afbeelding laden
en laad
Documenten\Premier+2\Samples\Kruis\Pics\Small House.jpg., en klik vervolgens twee maal op
Volgende. Zorg er op de pagina Borduurmotiefgrootte voor dat de kruissteekgrootte is ingesteld op
2,0 mm en dat de breedte en hoogte zijn ingesteld op 40 kruissteken. Klik dan op Voltooien om het
huis weer te geven in het ontwerpgebied.
Klik in het tabblad Home op Eigenschappen borduurmotief en in het dialoogvenster Eigenschappen
borduurmotief om te zorgen dat Aantal draden, Kruissteken en Omlijningssteken ingesteld is op
Enkel (2 draden). Klik op OK.
Klik op de tab Weergave en zorg ervoor dat de Rastergrootte is ingesteld op elke 5 lijnen
.
Klik op de tab Maken.
Zorg dat Geen opvulling
is geselecteerd in de sectie Vorm (het pictogram links in het Opvulgebied).
Klik om de optie Omlijningssteken
te selecteren
(het middelste pictogram in het Contourgebied).
Klik op garenkleur voor Contour en klik in het pop-up
palet op Kleur toevoegen . Het dialoogvenster
Kleurselectie (Color Selection) verschijnt.
Selecteer in de uitklaplijst Garenassortiment Sulky Rayon 40.
Kies uit de garenassortimenten van de fabrikanten of één van de MyThreads-assortimenten die u
heeft gemaakt met PREMIER+™ 2 Thread Cache.
Voer 1005 in het vak Garen zoeken (Find Thread) in; op de lijst zal Sulky Rayon 40 1005 (Black) worden
geselecteerd. Klik op OK.
Het contourgaren is nu zwart.
Controleer in de uitklaplijst Vorm of Rechthoek (vorm 1) is geselecteerd.
Klik op Plaats vorm
. Een rechthoekige vorm in het midden van het ontwerpgebied geplaatst.
Klik en sleep de hoeken van de vorm om een rechthoek te maken die precies past binnen het contour
van de voorkant van het huis. De rechthoek moet 24 rastervakken breed en 11 rastervakken hoog zijn.
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Dit is vanaf ongeveer 10 vakjes naar binnen toe en 15 vakjes omlaag vanaf de linkerhoek bovenaan het
ontwerpgebied, aan de linker bovenkant van de voorkant van het huis.
Klik met de rechtermuisknop om de vorm te plaatsen.
Selecteer Kruissteekopvulling
in de sectie Opvulling.
Klik op garenkleur voor Opvulling en klik in het pop-up palet op Kleur toevoegen . Het
dialoogvenster Kleurselectie (Color Selection) verschijnt.
Voer 1246 in het vak Garen zoeken (Find Thread) in; op de lijst zal Sulky Rayon 40 1246 (Orange Flame)
worden geselecteerd. Klik op OK.
Er zijn nu een rode Kruissteekopvulling
en een zwarte Omlijning
geselecteerd en de Vorm is
ingesteld op rechthoek.
Klik op Plaats vorm
. Een rechthoekige vorm in het midden van het ontwerpgebied geplaatst.
Klik en sleep de hoeken van de vorm zodat het
een rechthoek vormt van zes rastervakjes breed
bij negen rastervakjes hoog om een deur te
maken.
Klik met de rechtermuisknop om de vorm te
plaatsen.
Aan de linkerkant van het lint klikt u op de
garenkleur voor Kruissteken en in het pop-up
palet kiest u de zwarte kleur.
Dit is Sulky Rayon 40 1005 (Zwart) die u eerder
heeft geselecteerd.
Klik op Volledig Kruissteken
.
Teken een regengoot over de bovenkant van de muur die één rastervakje diep is en één vakje breder
dan de muur, aan elke kant van het huis.
Klik op het pictogram van de Standaard omlijningssteek
. Hiermee tekent u lijnen met
omlijstingssteken aan de zijkanten en diagonalen van de rastervakjes.
Teken nu het dak. Klik en sleep aan het
linker-uiteinde van de dakgoot vanaf één
vakje vanaf het einde (1) om een lijn van vijf
diagonale delen standaard-omlijningssteek
omhoog en naar rechts te plaatsen. Laat
dan de muisknop los of til de pen op (2).
Als u dat wilt, kunt u elk deel van de
standaard-omlijningssteek plaatsen met een enkele klik. Met een klik van de rechtermuisknop kunt u
wissen; u kunt dus met eenmaal rechtsklikken afzonderlijke delen standaard-omlijningssteek wissen.
Aan het rechter uiteinde van de dakgoot klikt en sleept u vanaf één vakje van het einde (3) om een lijn
van vijf diagonale delen standaard-omlijningssteek omhoog en naar links (4) te plaatsen.
Klik en versleep langs de rasterlijn om een lijn omlijningssteken langs de hele bovenrand van het dak
(2 tot 4) te zetten.
Teken nu de schoorsteen. Begin bovenaan rechts op het dak, twee vakjes vanaf het uiteinde. Klik en
sleep een lijn drie vakjes recht omhoog. Maak een tweede lijn drie vakjes naar links en een derde drie
vakjes weer omlaag naar het dak toe.
Selecteer in de Vorm-sectie van de tab Maken Geen opvulling
.
Controleer of Omlijningssteek
is geselecteerd.
Klik op de optie Afgerond (Smooth) om deze functie aan te vinken .
Gebruik Smooth om de contour rond vormen te verzachten.
Selecteer in de uitklaplijst Vorm de cirkel (vorm 2).
Klik op Plaats vorm
. Er wordt een cirkel in het midden van het
ontwerpgebied geplaatst.
Sleep de cirkel over het raam van het huis en houd de Ctrl-toets ingedrukt
en verplaats de grepen van het vak zodat ze langs de rasterlijnen liggen die
het raam omlijsten. Het ingedrukt houden van de Ctrl-toets zorgt dat de verhoudingen worden
behouden.
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Klik op Inzoomen naar rechthoek
, de muisaanwijzer verandert in de inzoomaanwijzer
.
Klik en sleep rondom de linkerhelft van het huis en laat dan de muisknop los om in te zoomen.
Controleer de plaats van de cirkel en klik met de rechtermuisknop om de
vorm te plaatsen.
Als het venster niet klopt met de afbeelding, klikt u op Ongedaan maken en
probeert u het opnieuw.
Kijk naar het Designpaneel. Het kleurselectiegebied de garens die op dat
ogenblik beschikbaar zijn voor gebruik in een ontwerp.
U kunt afzonderlijke kleuren toevoegen om ze te gebruiken of automatisch
laten toevoegen tijdens het invoegen van ontwerpen, vormen of lettertypes
met garenkleuren die nog niet in het palet staan. Wanneer de aanwijzer op een
kleur in dit gebied wordt geplaatst, ziet u met knopinfo de volledige naam van
de garenkleur.
Aan de linkerkant van het lint klikt u op de garenkleur voor Kruissteken en in het pop-up palet klikt u
op Kleur toevoegen . Het dialoogvenster Kleurselectie (Color Selection) verschijnt.
Controleer of het garenassortiment op Sulky Rayon 40 staat en voer 1030 in in het vak Garen zoeken
(Find Thread). De lijst gaat naar Sulky Rayon 40 1030 (Periwinkle). Klik op OK. De kleur wordt
toegevoegd aan het Kleurselectiegebied en ingesteld als de tekenkleur in het lint.
Klik op het pictogram Volledig opvullen met kruissteken
en de aanwijzer verandert in een
verfblik
.
Klik binnen in het raam en het wordt gevuld met zachtblauwe kruisjes.
Aan de linkerkant van het lint klikt u op de garenkleur voor Kruissteken en in het palet kiest u de
zwarte kleur.
Klik op het pictogram Freehand omlijningssteek (Freehand Backstitch)
.
Gebruik de Freehand-omlijningssteek om lijnen omlijningssteken met iedere gewenste lengte toe te
voegen aan een ontwerp. De Freehand-omlijningssteek valt samen met halve rastervakjes. De standaardomlijningssteek gebruikt daarentegen alleen lijnen met een vaste lengte op de zijkanten en diagonalen
van de rastervakjes.
Klik en sleep een lijn door het midden van het raam en maak dan een andere lijn omlaag over het
midden van het raam.
Klik op de tab Home. Klik op Vak selecteren
.
Klik en sleep een vierkant om het raam.
Klik op het pictogram Kopiëren (Copy)
. Klik op Zoomen naar
schermformaat
. Klik op Plakken
. Een nieuwe kopie van het raam
verschijnt aan de linker bovenkant van het scherm.
Klik en sleep dit raam naar de rechterkant van het huis en zet het op
dezelfde hoogte als het raam aan de linkerkant.
Klik op de tab Maken.
Aan de linkerkant van het lint klikt u op de garenkleur voor Kruissteken en
in het pop-up palet klikt u op Kleur toevoegen . Het dialoogvenster Kleurselectie (Color Selection)
verschijnt.
Typ 1066 in het vak Garen zoeken en Sulky Rayon 40 1066 Primrose wordt geselecteerd. Klik op OK.
Klik op het pictogram Volledig opvullen met kruissteken
en de aanwijzer verandert in een
verfblik
.
Klik in de voorgevel van het huis.
Aan de linkerkant van het lint klikt u op de garenkleur voor Kruissteken en in het palet kiest u de rode
kleur.
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Klik in het hoofdgedeelte van het dak en de
schoorsteen.
U kunt de opvulkleur wijzigen zolang de tool Volledig
opvullen kruissteken actief is.
Indien de gehele afbeelding met kruissteken wordt
gevuld, klikt u op Ongedaan maken en controleert u
de omlijningssteken van het dak op openingen.
Klik op garenkleur voor Kruissteken en selecteer in
het pop-up palet de zwarte kleur (Sulky Rayon
40 1005 Black).
Klik op het pictogram Volledig kruis (Full Cross)
.
Klik en sleep onder de deur om een rij van zes
zwarte kruisjes te plaatsen als drempel. (U kunt ook
zes keer klikken om elk kruisje afzonderlijk te
plaatsen.)
Klik op het pictogram van de Franse knoop
.
Klik op één vakje vanaf de linkerrand van de deur en vier vakjes omhoog om een deurknop te
plaatsen.
In de sectie Vorm selecteert u Kruissteekopvulling
en Geen contour
.
Klik op garenkleur voor Opvulling en klik in het pop-up palet op Kleur toevoegen . Het
dialoogvenster Kleurselectie (Color Selection) verschijnt.
Voer 1011 in het vak Garen zoeken in; op de lijst wordt Sulky Rayon 40 1011 (Staalgrijs) gemarkeerd.
Klik op OK.
Selecteer in het uitklapmenu Vorm de Rechthoek (vorm 1).
Klik op Plaats vorm
. Een rechthoekige vorm in het midden van het ontwerpgebied geplaatst.
Klik en sleep de hoeken van de vorm zodat u de rechthoek onder de drempel plaatst en een kort pad
vorm van zes kruissteken breed en drie kruissteken hoog.
Klik op garenkleur voor Opvulling en klik in het pop-up palet op Kleur toevoegen .
In het dialoogvenster Kleurselectie, schrijft u 1100 in het vak Garen zoeken om Lt. Grass Green van
Sulky Rayon 40 te selecteren. Klik op OK.
Plaats een rechthoek van kruissteken die 11 kruissteken breed bij vier kruissteken hoog is, links van
de drempel en het pad. De rechthoek moet twee vakjes breder zijn dan het huis.
Klik op Inzoomen naar rechthoek
, de muisaanwijzer verandert in de inzoomaanwijzer
.
Klik en sleep om de rechthoek met gras.
Aan de linkerkant van het lint klikt u op de garenkleur voor Kruissteken en in het palet klikt u op Kleur
toevoegen .
In het dialoogvenster Kleurselectie selecteert u Sulky Rayon 40 1187 (Mimosa Yellow). Klik op OK.
Klik op het pictogram van de Franse knoop
.
Start op twee vakjes naar het midden en twee omlaag vanaf de linker bovenkant van het gras en klik
in het midden van het rastervakje om de eerste gele bloem te plaatsen. Ga naar rechts en zet nog vier
bloemen in het midden tussen afwisselende rastervakjes.
Klik op garenkleur voor Kruissteken en klik in het pop-up
palet op Kleur toevoegen .
In het dialoogvenster Kleurselectie selecteert u Sulky
Rayon 40 569 (Garden Green). Klik op OK.
Klik op het pictogram Freehand omlijningssteek
(Freehand Backstitch)
.
Begin in het midden van een rastervakje met een gele
bloem erin en klik en sleep om een lijn van
omlijningssteken te tekenen, twee rastervakjes recht omlaag. Dit is de bloemsteel. Herhaal dit voor
de andere vier bloemen.
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Klik op de tab Home. Klik op Vak
selecteren
.
Klik en sleep een selectievak om het gras en
de bloemen.
Klik op Kopiëren
. Klik op Zoomen naar
schermformaat
. Klik op Plakken
en
de grasrechthoek met bloemen erin
verschijnt in de linker bovenhoek. Klik en
sleep het gekopieerde gras naar de
rechterkant van het paadje.

Gebruik Bestand, Opslaan als om het borduurmotief op te slaan als Small House.krz, en gebruik
Exporteren

om het borduurmotief te exporteren als Small House_Exported.vp4.

Patronen gebruiken
Tab Patroon

Klik op een voorbeeld om een patroon te selecteren

Een Patrooncategorie kiezen

Wijzig de garenkleur voor het patroon

Een nieuw patroon maken

Bekijk een voorbeeld
van het patroon

De sectie Patroon op de tab Patroon op het lint wordt gebruikt om een opvulpatroon te
kiezen. Selecteer eerst een Categorie (Category) en klik dan op een patroon in de galerij.
Wanneer u een opvulpatroon heeft geselecteerd, wordt dit gebruikt voor de functie
Volledig opvullen met patroon
en in de plaats van kruissteken binnen vormen en
TrueType® tekst.
U kunt ook uw eigen opvulpatronen ontwerpen (zie de PREMIER+™ 2 Cross Stitcherreferentiehandleiding of de online-help voor alle details over het maken van patronen).
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Tekst maken

Gebruik de tab Letter om teksten en monogrammen toe te voegen aan uw
borduurontwerp. U kunt TrueType® en Vaste lettertypes door elkaar gebruiken totdat de
tekst eruit ziet zoals u wilt.

TrueType lettertype
Kies TrueType lettertype op de tab Letter om TrueType® of OpenType® letters om te zetten
in kruissteken, kruissteken met omlijningssteken of alleen omlijningssteken. Als u een
opvulpatroon heeft geselecteerd, wordt dit gebruikt in de plaats van kruissteken wanneer
u de tekst toepast.
Tab Tekst
Stel een vast lettertype of
TrueType lettertype in

Kies een kruissteek of
patroonopvulling en kler

Tekst voor belettering invoeren

Kies een TrueType lettertype, stijl en grootte

Stel de tekstuitlijning in

Stel het contourtype
en kleur in
Plaats de letters in het werkgebied

Een TrueType-tekst maken
1
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Klik op de tab Letters op het lint.
Klik op TrueType lettertype links van de tab Letter.
Schrijf de gewenste tekst in het Lettervenster. Druk op Enter voor meer tekstlijnen.
Klik in het TrueType lettertypegebied op het uitklapmenu Lettertype en kies het gewenste TrueType®
lettertype.
Kies de gewenste tekststijl uit het uitklapmenu. De tekststijl is normaal indien geen andere stijl wordt
geselecteerd.
Als er meerdere tekstlijnen zijn, kiest u Links (Left)
, Midden (Center)
of Rechts (Right)
uitlijnen.
Wijzig de grootte naar wens. Wij raden een minimumgrootte van 12 aan. Het maximum is 200.
Select Kruissteekopvulling
, Patroonopvulling
of geen opvulling
in Opvultype.
Selecteer Omlijningssteken
of Geen contour
in Contourtype.
Om een opvulpatroon te kiezen klikt u op de tab Patroon en kiest u een beschikbaar opvulpatroon,
klik vervolgens op de tab Letter.
Klik op Afgerond (Smooth) om deze optie aan te vinken en de hoeken van de letters af te ronden.
Afgerond (Smooth) gebruikt driekwartkruissteken in plaats van volledige om de hoeken ronder te maken.
Deze functie is wel alleen aanbevolen voor grote letters.
Als u Kruisstekenopvulling heeft geselecteerd en u klikt op de kleur voor de kruissteken, dan
verschijnt het dialoogvenster Kleurselectie. Kies een nieuwe kleur voor de kruissteken voor de letters
en klik dan op OK.
Als u Omlijningssteken heeft geselecteerd en u klikt op de Omlijningskleur verschijnt het
dialoogvenster Kleurselectie. Kies een nieuwe kleur voor de standaard-omlijningssteken rondom de
letters en klik dan op OK.
Als u kleuren gebruikt die niet in het palet staan, worden deze automatisch toegevoegd aan het palet
zodra u de tekst in het ontwerp bevestigt.
Klik op Toepassen. De tekst verschijnt in het ontwerp in een selectievak en Vak selecteren (Box Select)
wordt automatisch geactiveerd.
Klik en sleep in het selectievak om de tekst op de gewenste plaats te zetten.
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Indien gewenst kunt u de tekst of tekstopties wijzigen (inclusief het opvulpatroon) en opnieuw op
Toepassen (Apply) drukken om de tekst te wijzigen voordat u deze op zijn plaats bevestigt.
Klik buiten het selectievak om de tekst op deze plaats te laten staan.
U moet dit doen voor elk tekstgedeelte als u verschillende teksten plaatst.

Vast lettertype
Selecteer Vast lettertype op de tab Letter op het lint om tekst te plaatsen met vooraf
vastgelegde lettertypes. Vaste tekst wordt toegepast volgens het ontwerp van de tekens,
hetgeen alle soorten steken kan omvatten.
Tab Tekst
Gebruik een vast lettertype
of TrueType lettertype

Tekst voor belettering invoeren

Kies een Vast lettertype uit de galerij

Kies de kleuren voor uw letters

Stel de tekstuitlijning in

Plaats de letters in het werkgebied

Vaste tekstletters maken
1
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Klik op de tab Letters op het lint.
Klik op Vast lettertype links van de tab Letter.
Schrijf de gewenste tekst in het Lettervenster. Druk op Enter voor meer tekstlijnen.
Voor het kiezen van een lettertype klikt u op de uitklappijl rechts van het vak met lettertypes om een
categorie en lettertype uit de galerij te kiezen.
Als er meerdere tekstlijnen zijn, kiest u Links (Left)
, Midden (Center)
of Rechts (Right)
uitlijnen.
Om andere kleuren dan de standaard kleuren te gebruiken, klikt u op garenvoorbeeld in Kleuren Vast
lettertype zodat het dialoogvenster Kleurselectie verschijnt. Kies een nieuwe kleur en klik op OK.
Als u kleuren gebruikt die niet in het palet staan, worden deze automatisch toegevoegd aan het palet
zodra u de tekst in het ontwerp bevestigt.
Klik op Toepassen. De tekst verschijnt in het ontwerp in een selectievak.
Klik en sleep in het selectievak om de tekst op de gewenste plaats te zetten.
Indien gewenst kunt u de tekst of tekstopties wijzigen en opnieuw op Toepassen klikken om een
nieuwe versie van de tekst te maken.
Klik buiten het selectievak om de tekst op deze plaats te laten staan.
U moet dit doen voor elk tekstgedeelte als u verschillende teksten plaatst.
Opvulpatronen worden niet gebruikt door Vaste lettertypen wanneer de tekst wordt bevestigd. U kunt de
tekens wel volledig opvullen met Volledig opvullen met patroon
ontwerp heeft bevestigd.

nadat u deze op hun plaats in het

Tekst maken voor de Happy House merklap
1

Klik in het tabblad Home op Eigenschappen borduurmotief en in het dialoogvenster Eigenschappen
borduurmotief om te zorgen dat Aantal draden, Kruissteken en Omlijningssteken ingesteld is op
Enkel (2 draden). Klik op OK.
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Zorg dat in de tab Weergave de Raster is ingesteld
op elke 10 lijnen
.
Klik in het menu Bestand op Nieuw
of
Open
en laad
Documenten\Premier+2\Samples\Kruis\Krz\Line
of buds for Happy House.krz..
Klik op de tab Letter.
Klik op Vast lettertype aan het linker uiteinde van
de tab Letter.
In het Vaste lettertypegebied klikt u op de
uitklappijl om de galerij met lettertypes te
bekijken.
Klik en sleep de schuifbalk aan de rechterkant van
het vak omlaag naar de categorie Moderne
lettertypes.
De namen van de Vaste lettertypes bevatten het steektype voor het letterteken en het cijfer aan het einde
staat voor de hoogte uitgedrukt in rastervakjes van de letter 'A' van de reeks.
Daaraan moet worden toegevoegd dat voor lettertekens met meer dan één kleur de combinatie 2C
(twee kleuren) of 3C (drie kleuren) in de naam staat.
Klik op het lettertype 'Sans Cross Narrow 7'. De galerij sluit.
Klik in het vak Letters en schrijf “Welcome to Our”.
Klik op Toepassen. De tekst verschijnt in het ontwerp en wordt automatisch geselecteerd met Vak
Selecteren.
Klik en sleep de selectie zo dat de tekst precies in het midden onder de bovenste bloemenrand staat
met de bovenkant van de hoofdletters op twee rastervakjes onder de bloemknoppen. De linkerkant
van de W moet drie vakjes van de linkerrand staan. Het selectievak overlapt de bloemknoppen, maar
zonder deze te beïnvloeden.
Klik buiten het selectievak om de tekst te deselecteren en dus te bevestigen.

Kies in de uitklaplijst met lettertypes 'Sans Cross 9'.
Verwijder in het vak Letters de vorige tekst, schrijf 'Happy', druk op Enter en schrijf dan 'House' zodat
de tekst op twee lijnen staat.
Klik in het vak Kleuren Vast lettertype op het blauwe kleurvakje zodat het dialoogvenster
Kleurselectie verschijnt.
Controleer of Robison-Anton Rayon 40 is geselecteerd als Garenassortiment. In het vak Garen zoeken
vult u 2378 in en de lijst springt naar 2378 (rood). Klik op OK en het kleurblok wordt rood.
Dit verandert de kleur voor de belettering van het gebruikte blauw voor het lettertype naar rood.
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Klik op toepassen (Apply). De tekst
verschijnt in het ontwerp en wordt
automatisch geselecteerd met Vak
Selecteren (Box Select).
Klik en sleep de selectie zodat de
tekst in het midden komt te staan,
met twee vrije rastervakjes tussen
de tekst en de lijn 'Welcome To Our'.
Klik buiten het selectievak om de
tekst op deze plaats te laten staan.
De functie Vak selecteren
is nog
steeds geselecteerd, dus kunt u
klikken en een selectievak slepen
rondom het woord ’House’.
Verplaats het woord 'House' exact
vier vakjes boven de plaats waar het
nu staat zodat de bovenkant van de
‘H’ maar één vakje onder de y van 'Happy' komt.
Klik buiten de tekst om deze te deselecteren en op zijn plaats te bevestigen.
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Kruissteken, omlijningssteken en Franse knopen
bewerken
Kleurblok tekenen en wissen
Kies een garenkleur uit het uitklappalet in het Kleurgebied of gebruik de tab Maken om
een tekenkleur te selecteren. Klik op het pictogram Wissen
om steken te wissen tijdens
het tekenen of klik met de rechtermuisknop tijdens het tekenen met een kleur om steken
te wissen.

Kruissteken bewerken
Gebruik een kruissteek om een andere kruissteek te vervangen en te wissen. Bij het
tekenen van volledige kruissteken zullen deze alle mogelijke combinaties van kleine of
gedeeltelijke kruissteken in een rastervak vervangen of wissen. Bij het tekenen van
kruissteken met een andere afmeting zullen zij vervangen of wissen volgens hun afmeting
en vorm. Kruissteken kunnen worden getekend, vervangen en gewist door een enkele klik
of met klikken en slepen.

Omlijningssteek bewerken
Standaard- en Freehandomlijningssteken worden apart bewerkt.
Een standaard-omlijningssteek vervangt een bestaande standaard-omlijningssteek
wanneer deze op dezelfde plaats wordt getekend. Standaard-omlijningssteken kunnen
worden getekend, vervangen en gewist door een enkele klik of met klikken en slepen.
Freehand-omlijningssteken vervangen alleen bestaande freehand-omlijningssteken
wanneer ze worden getekend met exact dezelfde eindpunten. Indien een van beide
punten anders is, wordt een nieuwe lijn met freehand-omlijningssteken toegevoegd.
Freehand-omlijningssteken worden per lijn getekend en vervangen met klikken en slepen
en per lijn gewist met een enkele klik.

Franse knopen bewerken
Franse knopen worden afzonderlijk getekend, vervangen en gewist met een enkele klik.
Per half rasterpunt kan slechts één Franse knoop worden aangebracht.

Selecteren
Met de selectiefuncties in de tab Home kunt u een gebied met steken selecteren. Een
selectie kan worden geroteerd in stappen van 90 graden, gespiegeld, verplaatst,
gekopieerd, geknipt en gedupliceerd.
De selectiefuncties kunnen niet worden gebruikt om nieuwe selecties te maken wanneer de functie
Vermeerderen actief is.***

Wanneer steken zijn geselecteerd, staat er een selectievak omheen in het ontwerpgebied.
Klik en sleep in het selectievak om het te verplaatsen.
Wanneer u een selectie maakt, zullen alleen steken die op rasterpunten staan die helemaal zijn omgeven
door de selectielijn, onder de selectie vallen.
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Een selectie invoegen of plakken
Wanneer een nieuwe selectie aan een ontwerp wordt toegevoegd door te plakken, in te
voegen of door één van de Letterfuncties, wordt die automatisch geselecteerd en wordt
Vak selecteren geactiveerd. De selectie wordt in de linker bovenhoek van het zichtbare
ontwerpgebied geplaatst.

Een selectie deselecteren
Klik op het werkgebied buiten een blok om het te deselecteren. Het vak selecteren
rondom het blok zal verdwijnen en de selectie wordt onderdeel van het motief. Kleuren in
de selectie die niet in het palet stonden, worden aan het palet toegevoegd.
Selecties worden ook automatisch gedeselecteerd wanneer een nieuwe selectie aan het
motief wordt toegevoegd, of wanneer andere functies die van invloed zijn op het motief,
worden geactiveerd.

Vak selecteren
Gebruik Vak selecteren
om kruissteken en omlijningssteken 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. Alleen
steken die op rasterpunten staan die helemaal zijn omgeven door de selectielijn, zullen
geselecteerd worden. Als u de muistoets loslaat, zal het blok u de reikwijdte van uw
selectie laten zien. Klik buiten het blok om een nieuwe selectie te maken volgens deze
methode.

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.

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. Alleen steken
die op rasterpunten staan die helemaal zijn omgeven door de selectielijn, zullen
geselecteerd worden. Freehand Punt selecteren kan eenvoudiger te gebruiken zijn dan
Freehand selecteren voor nauwkeurige selecties. Klik met de rechtermuisknop om te
deselecteren.

Alle zichtbare selecteren
Gebruik Alle zichtbare selecteren
om automatisch het gehele motief te selecteren met
Vak selecteren. Het selectievak staat rond de rand van het motief. Klik buiten het vak, in
het werkgebied buiten het motief, om te deselecteren.
PREMIER+™ 2 Cross Stitcher Borduurmotieven bewerken
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Geen selecteren
Gebruik Geen selecteren

om alle steken in het ontwerpgebied te deselecteren.

Een selectie wijzigen
Spiegel het geselecteerde stekenblok verticaal of horizontaal met behulp van de
spiegelgrepen aan het selectievak.
Greep verticaal spiegelen

Greep horizontale
spiegelen

Beweeg de aanwijzer over één van de grepen en de aanwijzer verandert in een
tweekoppige pijl . Klik op de spiegelgreep om het blok horizontaal of verticaal te
spiegelen.
Gebruik Roteren 90
om een selectie in stappen van 90 graden te draaien.
Wanneer een selectie is gedraaid, kan de afmeting van het selectievak veranderen. Dit helpt om te laten
zien welke plaats de selectie inneemt, elke keer dat het gedraaid wordt.

Borduurmotief kopiëren
Klik op Borduurmotief kopiëren
om de geselecteerde steken als kruissteek
borduurmotief op het klembord te plaatsen. U kunt dit borduurmotief vervolgens in een
andere PREMIER+™ 2 Embroidery System-module plakken.
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