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Velkommen til PREMIER+™ 2 Create, programvaren som hjelper deg med å lage flotte
broderier. Gjør favorittbildene dine om til broderier, og se dem på skjermen slik de vil bli
når du syr dem. Jobb med bilder fra sosiale medier, fra skanneren eller digitalkameraet
ditt, bruk utklipp eller lag dine egne bilder med de innebygde tegne- og maleverktøyene.
Bruk PREMIER+™ 2 Font Create for å lage vakre skrifttyper og SuperDesign for PREMIER+™
2 Embroidery. Lag skrifttyper ved å bruke de fleste TrueType®- eller OpenType®skrifttypene på datamaskinen, eller digitaliser tegn og SuperDesign over skannede bilder
eller utklipp.

ExpressDesign Wizard
PREMIER+™ 2 Create inkluderer ExpressDesign Wizard. Bruk den til å automatisk lage
motiver fra et bilde, laste bilder for nye motiver, åpne et eksisterende motiv eller starte et
nytt motiv uten et bilde. ExpressDesign Wizard kan lage motiver som passer en ramme, en
størrelse du angir eller et område du velger. Velg blant tre typer motiver:

Express Embroidery lager
et standard brodermotiv
ved hjelp av satengsøm,
fyllområder og konturer.

Express Trace tegner over
konturer i et bilde for å lage
for eksempel redwork,
quiltesjablonger og så videre.

Express Border lager
satengsømborder, applikasjoner,
forsting, trippelsøm eller
motivmønstre rundt kantene av
ensfargede områder i bildet.

Lage bilder
Lag bildene dine ved hjelp av tegne- eller maleverktøyene og MiniPics. Filtrer og forbedre
bildene dine, eller legg til interessante effekter. Lagre tegninger eller bilder eller send dem
til ExpressDesign Wizard. Konverter vektortegninger til objekter automatisk.

Quick Create- og Shape-funksjoner
Quick Create-funksjonene QuickStitch™ og QuickTrace er alternativer til ExpressDesign
Wizard som du kan bruke til å lage deler av mønsteret ditt.
Med QuickStitch™ kan du klikke i et område og området fylles automatisk med sømmer på
et øyeblikk! Velg å dekorere motivene dine med mønstre, forsting, dobbelt- eller
trippelsømmer, motivmønsterlinjer, border med en hvilken som helst kombinasjon av rette
linjer og buer eller applikasjoner, lage et fyllområde, en linje eller et satengsømområde.
Med QuickTrace-funksjonen kan du lage sømmer som følger en sammenhengende linje.
Lag Double trace
(dobbeltspor), Quadruple trace
(firedobbelt spor), Satin line
(satengsøm) eller Motif line
(motivmønsterlinje).
I Quick Create kan du også lage 75 ulike former automatisk som fyllområde eller linje.
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Freehand- og Precise Create-funksjoner
Med Freehand Create- (lag på frihånd) og Precise Create-funksjonene (lag nøyaktig) kan
du jobbe med sømmene dine i detalj. Tegn en kontur, sett inn punkter eller tegn Bezierbuer rundt et område i bildet, og sømmene vises med ditt valgte mønster. Legg til en
satengsøm eller en annen bord-linje om du vil, og sett vinkelgraden på sømmen til det du
måtte ønske. Velg hvor du vil sette inn hull.
Velg Satin Column (satengsømstolpe)
(inkluderer over 250 mønstre og muligheter for
å blande farger med gradvis fargeovergang og flere farger og fargenyanser), Satin Areas
(satengsømområder)
eller Satin Lines (satengsøm)
med konstant bredde, og lag
relieffer hvor stingpunktene utheves. Lag Feathered Satin (fjærsøm)
og lag struktur på
den ene eller begge sider av en satengsøm for å skape spesielle broderieffekter på pels
eller blomster. Lag stolper av Tapered Motifs (motiver med spiss satengsøm) .
Du kan enkelt lage hullsømmotiver med Richelieu Bars (Richelieu-stolper)
og forsting
med hullsømlinjer. Bruk andre funksjoner som Double Zigzag (dobbel sikksakksøm)
,
Crosshatch Fill (krysskravering)
og Curved Crosshatch Fill (buet krysskravering)
til
å lage frittstående blonder.
Legg til enkeltstående sømmer i rette eller buede linjer med forsting, dobbeltsøm og
trippelsøm på 1 til 12 mm.

Valg av motiver
Juster motiver ved hjelp av enkle redigeringsfunksjoner: Naviger motivet ditt ved hjelp
av FilmStrip, veksle enkelt mellom linjer, fyll, sømtyper, mønstre og mye, mye mer.
I applikasjonsalternativene finner du fire utsyingsmetoder inkludert eksport for
automatiske nåler eller stoffkuttere.
Fyllmønstrene og -teknikkene er forbløffende – velg fra over 250 fyllmønstre
eller lag
dine egne. Lag relieffer av mønsterfyll eller satengsømområder, eller stolper, med
personlige favoritter. Avgrens fyllområder etter ønske og bruk opptil 500 hull. Bruk
ensfarget varierende stingtetthet for å lage nydelige skyggeleggingseffekter og
varierende stingtetthet i flere farger for å oppnå gradvise, skimrende fargeoverganger.
Vakre fylltyper som inkluderer Radial (strålende fyll)
, Spiral (spiralfyll)
, Shape
(formfyll)
med 75 form- og motivmønsteralternativer, QuiltStipple (stiplesøm)
,
Contour (konturfyll)
, Crosshatch (krysskravering)
. MultiWave-fyll
lager bølger
av sømmer med mønsteralternativer. Echo-fyll
gjentar et valgt område med
skyggeeffekter. Curved Crosshatch Fill (buet krysskravering)
lager flotte overlappende
mønstre som gir tredimensjonale effekter.
Velg mellom maskinsøm- eller Universal-mønstre slik som de vakre ”håndsydde” sømmer
for motivfyllområder
. Du kan til og med lage dine egne motivmønstre!
Sett inn eksisterende motiver, broderier, bokstaver eller SuperDesign i prosjektet ditt. Med
grupperingsfunksjonene kan du holde mindre deler av motivet sammen.

Søke etter informasjon
Brukerveiledning og referansehåndbok
Brukerveiledningen og referansehåndboken viser deg hvordan du starter opp modulen
og gir deg en rask gjennomgang av hovedskjermbildet. Så følger informasjon om
hovedfunksjoner sammen med korte eksempler, som lærer deg hvordan du bruker
modulen. Referansehåndboken inneholder også komplett referanseinformasjon.
Referansehåndboken følger med i PDF-format
, klar til å skrives ut.
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Du finner alle referansehåndbøkene og prøveguidene til PREMIER+™ 2 Embroidery
System-programvaren ved å velge Skrivebord-ikonet i startskjermbildet i Windows® 10 og
8. I Windows® 10, 8 eller 7 dobbeltklikker du deretter PREMIER+™ 2 Embroidery Systemsnarveien på skrivebordet og dobbeltklikker Reference Guides (referansehåndbøker) eller
Sample Guides (prøveguider). Velg ønsket veiledning.

Prøvefiler
I eksempler og veiledninger kan du se prøvefiler. Prøvefilene installeres i undermapper
under Documents\Premier+2\Samples\Create eller i ønsket mappe.

Starte opp PREMIER+™ 2 Create og PREMIER+™ 2 Font Create
■

■

Du åpner PREMIER+™ 2 Create fra PREMIER+™ 2 Embroidery ved å klikk på PREMIER+™ 2
Create-ikonet
på QuickLink-verktøylinjen. PREMIER+™ 2 Create startes opp.
For å åpne PREMIER+™ 2 Font Create fra PREMIER+™ 2 Embroidery, klikker du på
Accessories
(Tilbehør) på QuickLink-verktøylinjen, deretter klikker du på PREMIER+™ 2
Font Create

.

Programvarens komponenter
Tittellinje
Tittellinjen øverst i vinduet utheves dersom PREMIER+™ 2 Create er aktivert. På
verktøylinjen for hurtigtilgang finner du ikoner for følgende hyppig brukte funksjoner:
Sett inn, lagre, lagre som, eksporter, skriv ut, bytt ramme, angre, gjenta, Life View og
Design Player.
Hvis du har åpnet mer enn én forekomst av PREMIER+™ 2 Create, viser hvert enkelt åpne
vindu navnet på broderifilen.

Menyfelt
Det er ni kategorier i menyfeltet: File (fil), Home (hjem), Quick Create (lag hurtig), Freehand
Create (lag frihånd), Precise Create (lag nøyaktig), Edit (rediger), Draw (tegn) eller Paint
(mal), View (vis) og Help (hjelp).
For hvert motiv er enten tegne- eller malekategorien tilgjengelig. Alternativene på filmenyen er ulike når
du bruker tegne- eller malevinduet. I PREMIER+™ 2 Font Create er kun malekategorien tilgjengelig.
Du kan også få tilgang til alternativene i menyfeltet ved å trykke på Alt-tasten og deretter på den uthevede
bokstaven i kategorien, etterfulgt av den uthevede bokstaven i alternativet, for eksempel Alt, H, M, S. Noen
av funksjonene får du tilgang til ved å trykke på Ctrl-tasten og en annen tast samtidig. Disse snarveiene
vises i verktøytipset for den aktuelle funksjonen.

Bruk kategorien Home (hjem) til å velge, kopiere, gruppere, flytte, endre størrelse på og
rotere deler av et motiv; til å legge til, endre og fjerne punkter i objektkonturer; til å sette
inn motiver, broderier, bokstaver, ExpressDesign og SuperDesign; til å bytte ramme, og til
å vise broderier med Life View og Design Player.
Endre størrelse og roter den valgte blokken
Bruk en valgfunksjon til å velge objekter

Grupper og del opp objekter
Klipp ut, kopier, lim inn eller slett valgte objekter

Vis motivet slik det vil bli sydd ut
Sett inn et motiv

Velg en ramme
Flytt, legg til, slett og konverter punktene
for et objekt
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Bruk QuickStitch™- og QuickTrace-funksjonene i kategorien Quick Create til å lage fyll,
linjer og satengsømområder automatisk ved å klikke på fargeområder i bildet. Bruk
Shape-funksjonene (form) for å på et øyeblikk lage fyll- eller linjeformer i motivområdet,
klare til å endres størrelse på.
Legg til fargeendringer
Angi egenskapene for sømtypene
Velg en form eller lag den som en linje eller et fyllområde Tegn av et bilde
som en sømlinje
Lag et fyllområde eller en linje automatisk

Velg sømtyper og applikasjoner Klipp hull i et fyllområde
Lag et relieff av en linje på et fyllområde eller en stolpe
Tegn en bølget linje i et MultiWave-fyllområde

Lag et satengsømområde

Bruk kategorien Freehand Create (lag på frihånd) til å tegne konturene til linjer,
satengsøm- og fyllområder med en penn på et grafikkbrett, eller ved å dra med musen.
Tegn for å legge til hull, reliefflinjer og MultiWave-linjer i fyllområder. Sett inn punkter for å
lage satengsømstolper, fjærsøm, Richelieu-stolper og stolper med mønstre med spiss
plattsøm.
Legg til fargeendringer, enkeltsømmer, sømjusteringer
og stoppkommandoer
Tegn et fyllområde
Velg sømtyper og applikasjoner eller en linje

Klipp hull i et fyllområde
Lag et relieff av en linje på et fyllområde eller en stolpe

Angi egenskapene for sømtypene
Sett inn punkter i en stolpe

Tegn et satengsømområde
Tegn en bølget linje i et
MultiWave-fyllområde

Bruk kategorien Precise Create (lag nøyaktig) for å sette inn en rekke punkter eller Bezierbuer som angir konturene av linjer, fyll- og satengsømområder. Sett inn punkter eller
Bezier-buer for å legge til hull i fyllområder, og for å lage satengsømstolper, fjærsøm,
Richelieu-stolper og stolper med motivmønstre med spiss plattsøm. Sett inn punkter for å
legge til reliefflinjer og MultiWave-linjer til fyllområder.
Legg til fargeendringer, enkeltsømmer, sømjusteringer
Angi egenskapene for sømtypene
og stopppunkter
Lag et fyllområde eller en linje
Velg sømtyper og applikasjoner
Lag en stolpe

Lag et satengsømområde
Klipp hull i et fyllområde
Bruk Beziermodus
Lag et relieff av en linje i et fyllområde eller en stolpe
Tegn en bølget linje i et MultiWave-fyllområde

Bruk kategorien Draw (Tegn) til å laste eller lage en vektortegning til motivet ditt. Du kan
endre en tegning etter ønske eller lage din egen tegning. Alternativt kan du laste et
rasterbilde og bruke det som bakgrunn. Du kan også lage motivmønstre for PREMIER+™ 2
Modify.
Bruk kategorien Paint (Mal) for å laste, skanne eller lage et bakgrunnsbilde til motivet ditt i
malevinduet. Du kan endre et bilde etter ønske eller tegne ditt eget bilde.
4
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Bruk kategorien View (vis) til å justere rutenettet, måle opp motivet, vise og tone ned
bakgrunnsbildet, vise FilmStrip og endre visningsmodus eller ramme.

Vinduer
PREMIER+™ 2 Create bruker tre vinduer: Design (Motiv), Draw (Tegn) og Paint (Mal). Veksle
mellom vinduer ved å klikke på kategoriene øverst i vinduet ved hjelp av Ctrl + Tab. Alle
kategoriene i menyfeltet bruker motivvinduet med unntak av tegne- eller
malekategorien.

Motivvinduet
Verktøylinjen for
hurtigtilgang

FilmStrip (filmstripe)

Kategorier
i menyfelte

Tittellinje

Arbeidsområdet

Menyfelt

Statuslinje

Design Panel
(motivpanel)

Bruk Design-vinduet (motiv) til å legge til nye sømområder, -linjer og -stolper, i tillegg til
kommandoer, i motivet ditt, og til å endre sømegenskapene.
Lag sømområder og -linjer ved hjelp av QuickStitch™-, QuickTrace-, Freehand- og Precise
Create-funksjonene i kategoriene i menyfeltet. Velg farger, og velg linje- eller fylltype for
sømlinjer eller border som for eksempel enkeltsøm, forsting, dobbeltsøm, dobbel
sikksakksøm, trippelsøm, satengsøm eller motivmønster linjer; for fyll som for eksempel
mønsterfyll, motivmønsterfyll, formfyll og krysskravering; for Richelieu-stolper og motiver
med spiss plattsøm, og for satengsømstolper og -områder. I Design-vinduet vises stingene
i et motiv i 2D, 3D eller med objektkontur. For å se sømmene uten at noen objekter er
valgt, bruker du Life View
(endeproduktsvisning) eller Design Player
(motivavspilling).
Punktene vises I arbeidsområdet for det valgte objektet. Fyllområder, satengsømområder
og stolper har markører som viser hvor de begynner
og slutter
. Noen typer
fyllområder har også et kildepunkt
som påvirker plasseringen av sømeffektene.
Du finner også markører for Color Changes (fargeendringer)
, Stop
Commands (stoppkommandoer)
og Alignment Stitches (sømjusteringer) .
Til venstre for arbeidsområdet i motivvinduet finner du FilmStrip, og til høyre Design Panel
(motivpanelet). Bruk kategorien Create (lag) til å lage sømmer, og kategorien Edit
(rediger), FilmStrip og innholdsmenyen (fra høyreklikk) til å redigere motivet ditt.
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Motivpanelet inneholder fargearket, notater og innstillinger for motivet, i tillegg til
utklippstavlen og oversiktsvinduet.

Kategorien Font (skrifttype) og PREMIER+™ 2 Font Create
Åpne eller lagre en skrifttype eller et SuperDesign-sett
Angi anbefalt størrelse
Endre egenskaper for skrifttype eller SuperDesign
Kopier flere tegn samtidig, for eksempel store til små bokstaver
Sett inn ekstra punkter langs rette eller buede linjer
Bruk en standard Windows-skrifttype som bakgrunn for hvert tegn
Juster rutenett og hjelpelinjer for skrifttyper og plasser
navigasjonsobjekter
Oppdater miniatyrbildene når skrifttypen eller settet lagres
Velg et tegnsett
Vis andre sider med tegn i denne skrifttypen

Velg et tegn å redigere (digitaliserte tegn vises i grønt)

Åpne eller lagre et miniatyrbilde for et valgt SuperDesign
Velg nærmeste punkt-posisjonen for tegnet du jobber med
Juster størrelsen for forhåndsvisning av en skrifttype
eller et SuperDesign-sett

■

■

Kategorien Font (skrifttype) i motivpanelet i PREMIER+™ 2 Font Create inneholder
funksjoner for å åpne, lagre, eksportere og redigere en skrifttype eller et SuperDesign-sett,
og for å vise og plassere rutenettet, hjelpelinjene og bakgrunnstegnene for skriften. Velg
en bakgrunnsskrift og et tegnsett, og velg så et tegn eller SuperDesign du vil redigere.
Velg nærmeste punkt-posisjoner for skrifttyper, og last eller lagre miniatyrbilder for
SuperDesign. Forhåndsvis skrifttypen eller SuperDesign-settet i ulike størrelser.
Når du skal lage en skrifttype eller et SuperDesign-sett, åpner du PREMIER+™ 2 Font Create
og velger Font (skrifttype) eller SuperDesign i dialogboksen for å lage eller redigere en
skrifttype. Velg enten å redigere en eksisterende skrifttype eller et eksisterende sett, eller
angi navn, type og størrelse for den nye skrifttypen eller det nye SuperDesign-settet ditt.
Bruk kategorien Font (skrifttype) og de delte funksjonene i PREMIER+™ 2 Create og
PREMIER+™ 2 Font Create for å legge til tegn og motiver i skrifttypene eller SuperDesignsettene dine.
For å kunne bruke PREMIER+™ 2 Font Create trenger du god kjennskap til sømtypene, konseptene og
verktøyene som brukes i PREMIER+™ 2 Create.
Du finner mer informasjon om å lage skrifttyper og SuperDesign-sett i referansehåndboken for
PREMIER+™ 2 Font Create.

6
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Malevinduet (Paint Window)
Verktøylinjen for
hurtigtilgang

Kategorier
i menyfeltt

Tittellinje Menyfelt

Arbeidsområdet

Kontrollpanel

Statuslinje

Bruk Paint (malevinduet) for å laste, skanne eller lage et bakgrunnsbilde til motivet ditt. Last
bilder fra flere forskjellige sosiale media. Du kan endre et bilde eller tegne ditt eget bilde.

Draw (tegnevinduet)
Verktøylinjen for
hurtigtilgang

FilmStrip

Kategorier
i menyfelte

Tittellinje

Arbeidsområdet

Menyfelt

Kontrollpanel

Statuslinje

Bruk Draw (tegnevinduet) til å laste inn eller lage en vektortegning til motivet ditt. Endre
en tegning etter ønske, lag dine egne tegninger og bruk dem til å lage motiv eller
mønster, eller last inn et rasterbilde og bruk det som bakgrunn.
PREMIER+™ 2 Create Slik kommer du i gang med PREMIER+™ 2 Create og Font Create
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Pekere på skjermen
Pekeren vises vanligvis som en pil på skjermen.
Hvis musepekeren plasseres over en tekstboks endres den til en I-peker , og du kan
skrive inn tegn, for eksempel i dialogboksen Edit Notes (rediger notater) i motivpanelet.
Hvis du har valgt å zoome til rektangel , vises zoom inn-pekeren . Hvis du bruker
panoreringsfunksjonen til å flytte rundt på skjermen, vises panoreringspekeren . Hvis du
har valgt å måle lengde
vises målepekeren
.
På siden for rotering og beskjæring av bilde i ExpressDesign Wizard blir pekeren til en
tohodet pil
når du flytter beskjæringslinjen eller en firehodet pil
når du flytter
beskjæringsområdet. For Express Embroidery blir pekeren til en pipette
for å plukke
farger fra et bilde til trådfarger eller for å velge bakgrunnsfarge.
Hvis du har valgt Freehand Tablet-funksjonene (frihåndsblokk) i kategorien Freehand
Create (lag på frihånd), blir pekeren til en penn .
Hvis du i kategorien Precise Create (lag nøyaktig) har valgt Precise Create-funksjonene blir
pekeren en sirkel
, og når du tegner linjer i Bezier-modus blir pekeren en Beziermoduspeker . Når punkter konverteres til symmetriske i Bezier-modus blir pekeren til
pekeren for konvertering av punkter til symmetrisk , når punkter konverteres til
utjevnet blir den til pekeren for konvertering av punkter til utjevnet , og når punkter
konverteres til hjørnepunkter blir den til pekeren for konvertering av punkter til
hjørnepunkter .
Når nodemarkører på punktlinjer eller Bezier-linjer justeres, eller når stoff-håndtaket
brukes til å justere et stoff, blir pekeren til et lite kryss
(en flytte-peker).
Hvis du har valgt Insert ExpressDesign (sett inn ExpressDesign)
vises pekeren for å
tegne rektangel .
Når du velger funksjonen Pick Color (velg farge)
vises pipette-pekeren
.
Pekerne for Box Select (valgramme)
, Freehand Select (frihåndsvalg)
eller Freehand
Point Select (frihåndsvalg av punkt)
vises når du velger de respektive valgfunksjonene.
Pekerne for Ellipse Select (ellipsevalg)
eller Magic Wand (tryllestav)
vises når disse
funksjonene velges i malevinduet.
En diagonal tohodet pil vises når musepekeren plasseres over hjørnehåndtaket i en
firkant . En vannrett tohodet pil
vises når musepekeren plasseres over håndtaket for
sideveis speilvending . En loddrett tohodet pil vises når musepekeren plasseres over
håndtaket for speilvending i lengden
. Pekeren blir en firehodet pil
(en flytte-peker)
når den er over en valgramme.
I Paint-vinduet (malevinduet) endres pekeren til en malingsspann
når Flood Fill (fyll
område)
er valgt, penselpekeren
når Paintbrush (malepensel)
er valgt, og til
kalligrafipekeren
når Calligraphy (skjønnskrift)
er valgt.
Create Cursor (lag peker)
er ikke en musepeker, men en markør som viser posisjonen
hvor det neste objektet vil bli lagt til hvis det er i enden av et mønster. Disse pekerne vises
bare om minst ett objekt har blitt digitalisert på det gjeldende tegnet eller SuperDesign,
og et av Create-verktøyene er valgt.
■
■
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Når objekter blir lagt til i enden av mønsteret er pekeren rosa
.
Når objekter skal settes inn (og det valgte objektet ikke er det siste i mønsteret), vil
markøren som viser det siste punktet på det valgte objektet være oransje
.
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■

Når objekter skal settes inn viser en blå markør
neste objektet i et motiv.

posisjonen til det første punktet i det

Bildefiler
PREMIER+™ 2 Create kan laste alle de følgende bildefilformatene: Windows eller OS2
Bitmap (.bmp), JPEG-JFIF-kompatibel (.jpg, .jif, .jpeg), Portable Network Graphics (.png),
Tagged Image File Format ikke komprimert (.tiff, .tif ), 4QB (.4qb), QuiltSewClever / Quilt
Artist / Shirley Stitcher QCC (*.qcc), Windows Meta File (.wmf ), Windows Enhanced Meta
File (.emf ), CorelDraw (.cdr versjon 7-13, .cmx), Encapsulated PostScript File (*.eps),
Scalable Vector Graphics (.svg), HPGL (*.hp og *.plt), PC Quilter (*.txt), Statler Stitcher
(*.qli), AutoCAD (*.dxf ), CompuQuilter (*.cmd og *.cqp), Handi Quilter (*.hqf ), IntelliQuilter
(*.iqp) og Windows Icon (.ico). I tillegg kan ExpressDesign Wizard laste .4dq-filer generert i
Grace Company PatternCAD-modulen.
PREMIER+™ 2 Create kan lagre et bilde i alle de følgende bildefilformatene: Windows eller
OS2 Bitmap (.bmp), JPEG Low Quality (.jpg), JPEG High Quality (.jpg), Tagged Image File
Format ikke komprimert (.tif ) og Portable Network Graphics (.png). En tegning kan lagres i
4QB-format (.4qb) og brukes til å lage et motiv, en søm for enkelte symaskiner, eller et
mønster for PREMIER+™ 2 Modify. Bildet eller tegningen blir også lagret som en del av
motivkonturfilen (.edo).
PREMIER+™ 2 Create kan laste opp bilder og videoer av brodermotiver fra Design Player
og Life View til Facebook®
, Flickr® , Twitter®
og YouTube® .

Motivfiler
PREMIER+™ 2 Create laster inn og lagrer brodermotiver (motivkonturer) i filer med
filnavnsuffikset .edo. Når et motiv lagres blir bildet lagret sammen med motivet.
PREMIER+™ 2 Create kan sette inn en .can-konturfil (fra 5D™ Design Creator), uten bildet.

Broderifilformater
PREMIER+™ 2 Create kan sette inn alle de følgende broderifilformatene: Bernina (.art
versjon 1, 2, 3), Brother/Babylock/Bernina PEC (.pec), Brother/Babylock/Bernina PES (.pes
versjon 2 - 10), Compucon/Singer PSW (.xxx), Husqvarna Viking / Pfaff (.vp4, .vp3 og .vip),
Husqvarna (.hus, .shv og .dhv), Janome (.jef og .sew), Melco (.exp), Pfaff (.pcs), Tajima (.dst)
og Toyota (.10*).
PREMIER+™ 2 Create eksporterer følgende broderiformater: Husqvarna Viking / Pfaff (.vp4
og .vp3), Brother/Babylock/Bernina PEC (.pec), Brother/Babylock/Bernina PES (.pes versjon
2 - 10), Compucon/Singer PSW (.xxx), Husqvarna Viking / Pfaff (.vip), Husqvarna (.hus, .shv),
Janome (.jef, .sew), Melco (.exp), Pfaff (.pcs), Tajima (.dst) og Toyota (.10*).
Foretrukket filformat ved eksport av broderier er .vp4, da dette bevarer de enkelte delene av motiver med
flere deler. Det bevarer også informasjon om ramme, bakgrunn og applikasjoner, og trådfarge og notater.

PREMIER+™ 2 Create Slik kommer du i gang med PREMIER+™ 2 Create og Font Create
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Prosessen med å lage motiver

2

PREMIER+™ 2 Create brukes til å lage motiver for broderier.
Du kan bruke motiver laget i PREMIER+™ 2 Create til å lage et broderi når som helst, og kan bruke det
samme motivet til å lage broderier som ellers er identiske til forskjellige rammer.

Det er ikke nødvendig å endre enkeltstående sømmer direkte.

Begynn med et bilde.

Vis og lag objekter i motivet i kategorien
Create (lag).

Bruk ExpressDesign Wizard til å lage
et motiv.

Vis og rediger objekter som 2D, 3D eller konturer.

Legg til områder, for eksempel motiver
med spiss plattsøm eller Richelieu-stolper,
eller sett inn nye elementer.

10
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Rediger områder, for eksempel med
spesialfyll.

■

■

■

Det finnes tre måter å lage et nytt motiv på:
Lag et motiv automatisk med ExpressDesign Wizard. Veiviseren krever et bilde som kan
konverteres til et motiv.
Last inn eller tegn et bilde og lag så et motiv ved å automatisk følge et bilde med
QuickStitch™- og QuickTrace-funksjonene under kategorien Quick Create (lag hurtig).
Flere motivelementer kan legges til ved å bruke funksjonene Freehand Create (lag på
frihånd, ved å trekke konturer med en mus eller på et brett) eller Precise Create (lag
nøyaktig, ved å plassere punkter), i tillegg til former og stolper.
Lag et frihåndsmotiv uten bakgrunnsbilde, i hovedsak ved hjelp av Freehand Create-,
Precise Create-, stolpe-, form- og kommandofunksjonene.
Bruk File (fil), New (ny) , eller File (fil), New Window (nytt vindu)
til å starte opp et nytt
motiv med ExpressDesign Wizard. Bruk veiviseren til å lage et nytt motiv automatisk, laste
inn et bilde for et nytt motiv, åpne et eksisterende motiv eller starte et nytt motiv uten et
bilde. På hovedskjermbildet kan du velge Insert (sett inn motiv) , eller i filmenyen Open
(åpne et motiv) , Open Recent (åpne nylig brukt motiv) eller laste inn et motiv ved å dra
og slippe. Bruk Insert (sett inn) for å laste en motivkonturfil i .can-format.

Bruk et bilde som bakgrunn
Når du begynner fra et tomt motiv er det bare å velge ramme og så sette igang med å lage
motivet ditt med Freehand-, Precise-, Command- og Column-funksjonene (frihånd-,
nøyaktig-, kommando- og stolpefunksjonene). Det er derimot mer vanlig å følge et bilde
når du lager et motiv. Lag ditt eget bilde ved å bruke funksjonene i vinduene Draw (tegn)
og Paint (mal). Åpne en eksisterende tegning med Open Drawing (åpne tegning)
eller
Insert Drawing (sett inn tegning) . Åpne et eksisterende maleri med Open Picture (åpne
bilde) , Insert Picture (sett inn bilde) , eller bruk From Scanner or Camera (fra skanner
eller kamera)
til å laste inn et bilde fra en skanner eller et digitalkamera.
For å åpne et broderi som et motiv, bruk File (fil), New (ny)
eller File (fil), New Window (nytt vindu)
for å
starte et motiv uten bilde, og Insert Embroidery (sett inn broderi)
for å konvertere et broderi til et motiv.

Etter å ha laget eller endret et bilde er det anbefalt å lagre bildet. Så sender du bildet til
ExpressDesign Wizard
fra filmenyen, eller du går til Design-vinduet (motivvinduet) og
begynner å lage motivet ditt med QuickStitch™-, Freehand- og Precise-funksjonene.
Sett inn eksisterende motiver, broderier, bokstaver eller SuperDesign i prosjektet ditt.
Lagre fullførte motiv med Save (lagre)
eller Save As (lagre som) , og lag et broderi
med Export (eksporter)
.

ExpressDesign Wizard
Bruk ExpressDesign Wizard for å lage nye motiver fra bilder automatisk. Det finnes tre
motivtyper som du kan lage i ExpressDesign Wizard: Express Embroidery (broderi),
Express Trace (avtegning) og Express Border (bord).

Fra et bilde...

PREMIER+™ 2 Create Prosessen med å lage motiver

... til et komplett motiv og broderi.
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Du kan starte ExpressDesign Wizard på tre måter for å lage et nytt motiv.
■

■

■

Bruk File (fil), New (ny)
, eller File (fil), New Window (nytt vindu)
, til å rydde
skjermbildet i PREMIER+™ 2 Create og lage et nytt motiv.
I Draw eller Paint (tegne- eller malevinduet) bruker du File (fil), Send To Wizard (send til
veiviser) for å sende det gjeldende bildet til ExpressDesign Wizard.
Bruk Insert ExpressDesign (sett inn ExpressDesign)
for å lage et nytt motiv i
ExpressDesign Wizard som passer i størrelse med et rektangel du tegner, eller som passer
den gjeldende rammen.
I tillegg kan du starte ExpressDesign Wizard med File (fil), New (ny) , eller File (fil), New
Window (nytt vindu) , og bruke den til å laste inn et bilde til et nytt motiv, laste inn et
eksisterende motiv eller begynne på et nytt motiv uten et bilde.

Bruke eksisterende motiver
Et hvilket som helst motiv kan brukes som utgangspunkt for et nytt motiv. Dette
inkluderer motiver du nettopp har laget med ExpressDesign Wizard, du kan endre og
dekorere disse motivene som du vil.
For eksempel kan du gi et motiv et helt annet utseende ved å legge til eller fjerne en bord,
endre fylltypen eller endre mønsteret i et fyllområde. Hvis du har et motiv du vil bruke i en
annen størrelse kan du endre linjetype fra satengsøm til forsting, trippelsøm eller motivsøm.
En hvilken som helst linje eller et hvilket som helst område kan endres til applikasjon.
Bruk eksisterende motiver og motiver laget i ExpressDesign Wizard til å lage nye motiver
og motivcollager.

Delene i et motiv
■

Et motiv i PREMIER+™ 2 Create består av områder, linjer, stolper og kommandoer.
Fyllområder og linjer
Område-funksjonene brukes til å lage mange forskjellige typer fyll- eller sømområder,
hvor fyll, for eksempel Pattern-fyll (mønster)
, (og hull) kan settes inn. Du kan også lage
Running stitch (forsting)
sikksakk)

, Double stitch (dobbeltsøm)

, Triple stitch (trippelsøm)

(motivlinjer)

, Double zigzag (dobbel

, Satin (satengsøm)

eller Motif lines

. Linjer kan lages enkeltstående eller som border rundt et område.

Linjer angis ved hjelp av punkter, som kan flyttes for å endre formen på linjen eller området den omslutter.
■

■

Stolper
Stolpe-funksjonene brukes til å lage Satin Column (satengsømstolper)
Satin (fjærsøm)

, Richelieu Bars (Richelieu-stolper)

spiss plattsøm)
Kommandoer

.

Kommandoer er instruksjoner som en endring av trådfarge
en stoppekommando

, Feathered

og Tapered Motifs (motiver med

, en sømjustering

, eller

.

Begrepet “objekt” brukes om alle disse.

Når et broderi lages fra et motiv blir hver linje og hvert område konvertert til sømmer, og
broderrekkefølgen kontrolleres av objektrekkefølgen i et motiv.
Du finner objektrekkefølgen i filmstripen.
12
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Det er flere måter å legge til objekter i et motiv på:
• Bruk ExpressDesign Wizard til å lage hele motivet med alle de nødvendige linjene,
områdene og kommandoene. Rediger eller legg til i motivet etter ønske.
• Bruk Create-kategoriene (lage) til å legge til nye objekter i et motiv som kan baseres på
et bakgrunnsbilde, og til å endre egenskapene til disse objektene.
• Bruk kategorien Home (hjem) til å sette inn ferdige motivelementer, broderier
skrifttegn

, SuperDesign

,

, eller til kopier- og lim inn-valg.

Bilder
De fleste motiver er basert på bilder, enten ved hjelp av ExpressDesign Wizard, eller ved å
bruke funksjonene i Create-kategoriene (lage) til å følge et bilde. Draw og Paint (tegne- og
malevinduene) i PREMIER+™ 2 Create kan brukes til å redigere eksisterende bilder og lage
nye bilder.

Endre et bilde under motivprosessen
Du kan endre et bilde under motivprosessen. Det kan for eksempel hende du vil dele opp
eller slå sammen fargeområder slik at du oppnår ønsket resultat med QuickStitch™ eller
QuickTrace. Du kan også tegne nye elementer, sette inn MiniPics, flytte, kopiere og endre
størrelse på valgte områder og så videre.

Bilder for ExpressDesign Wizard
Hvis du ønsker å endre et bilde før du bruker det i ExpressDesign Wizard blir du nødt til å
laste det direkte inn i tegne- eller malevinduet. Klikk på File (fil), New (ny) , eller File (fil),
New Window (nytt vindu)
, og velg det alternativet som passer, før du laster inn bildet
ditt. Du kan også laste inn et bilde i et åpent tegne- eller malevindu.
Kun vektorbilder kan justeres i tegnevinduet. Rasterbilder kan brukes som bakgrunn i tegnevinduet eller
redigeres i malevinduet.

For å bruke tegne- eller malevinduet til å justere bildet ditt lagrer du det med et nytt navn,
deretter åpner du det nye bildet i ExpressDesign Wizard ved å velge File (fil), Send To
Wizard (send til veiviser) .
Dersom du velger “Retain individual object layers” (behold individuelle objektlag) når du
sender vektorbilder gjennom veiviseren fra tegnevinduet vil broderrekkefølgen være
den samme som rekkefølgen på filmstripen i tegnevinduet.
Linjer konverteres til forsting (0,5 eller 1 mm), trippelsøm (2 mm), eller satengsøm (3 mm eller mer)
avhengig av bredden. Fylte områder konverteres til mønsterfyll.
Det anbefales at du beholder det opprinnelige bildet i tilfelle du vil justere det på nytt med andre
valgalternativer.

Fremhev detaljer
Hvor tydelig detaljer synes i et bilde er avhengig av størrelsen på bildet etter beskjæring,
små detaljer er mer synlige i et lite bilde. Små detaljer blir større jo større et motiv er, så et
motiv kan bli mer detaljert bare ved å lage et større motiv med det samme bildet.
Svært små detaljer i et bilde kan i noen tilfeller bli ignorert, ettersom de kan være for små
til at det opprettes områder eller konturer for dem i broderiet. For å fremheve detaljer
velger du Picture Options (bildevalg) i ExpressDesign Wizard, kontroller at Expand PixelThin Lines (utvid piksel-tynne linjer) er valgt og setter Area Sensitivity (områdefølsomhet)
til High (høy). Dersom dette ikke virker prøver du enten å forstørre detaljene i
malevinduet, eller hvis det er snakk om konturdetaljer kan du binde flere små detaljer
sammen til en enkel kontur.

PREMIER+™ 2 Create Prosessen med å lage motiver
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Bilder for QuickStitch™ og Freehand (frihånd)
Den beste størrelsen for et bakgrunnsbilde til PREMIER+™ 2 Create er omtrent 1500x1500
bildepunkter (eller større).
Hvis du bare vil bruke en liten del av bildet som har blitt lastet inn bruker du Box Select
(valgramme) til å markere det ønskede området og deretter Crop (beskjær) for å fjerne
resten av bildet.
QuickStitch™-funksjonene bruker de angitte fargeområdene til å sette inn områder og
linjer. Bruk funksjonen for Color Tolerance (fargetoleranse) for å slå sammen ulike
fargenyanser og dermed endre størrelsen på dette området.

Bilder som bakgrunner
Bruke broderier til å forbedre et bilde
Ved å bruke PREMIER+™ 2 Create med bilder kan du velge forskjellige sømmer for å
fremheve ønskede trekk i et bilde trykt på stoff. Du kan blant annet lage et omriss i
komplementær eller kontrasterende trådfarge rundt en figur, bruke metallisk tråd til å
skape glans, lage tredimensjonal effekt ved hjelp av skyggelegging og legge til
dekorasjoner med mønstre.
For hjelp til å se sømmen mot et bilde bruker du glidebryteren for bakgrunnsmodus i
kategorien View (vis) og endrer bildevisningen mellom On (på) , Fade (nedtonet)
og
Off (av)
.
Bruk Alignment Stitches(sømjusteringer)
til å justere broderiet på et bilde du har trykt
på stoff.

Trykke bilder på stoff
Det anbefales å skrive ut en prøveutskrift av bildene på stoffet som skal brukes, siden
fargene kan se noe annerledes ut på stoff enn de gjør på skjermen.
Bildet kan skrives ut med fargene tonet ned til 50%. Dette er en effektiv metode for å
fremheve broderiet over bildet.

Lage kronblader med ExpressDesign Wizard
1
2
3
4
5
6

7
14

Klikk på File (fil), New (ny)
, eller File (fil), New Window (nytt vindu)
og siden for valg av
motivtype vil vises i ExpressDesign Wizard.
La det være merket av for Create Express Embroidery (lag hurtig-broderi) og klikk på Next (neste).
Siden for valg av bilde vises.
Klikk på Load a Picture (last et bilde)
og bildevisningen vises.
I bildevisningen blar du til Documents\Premier+2\Samples\Create\Pics. Bildene i mappen vises.
Hvis du plasserer musepekeren over et miniatyrbilde uten å klikke vises navnet på bildet. Bildet heter
“Petals.wmf”. Alternativt kan du velge en visning hvor navnene er synlige.
Klikk på miniatyrbildet for “Petals.wmf” og deretter OK. Bildet lastes inn på siden for bildevalg, med
navnet vist under området for forhåndsvisning.
Klikk på Next (neste) for å åpne siden hvor du kan rotere og beskjære bildet.
Legg merke til at bildet ikke har noen bakgrunnsfarge ennå. Dette er fordi bilder i Windows Meta Fileformat (.wmf) kan ha en tom bakgrunn Etter at bu beskjærer bildet vil ExpressDesign Wizard erstatte de
tomme områdene med hvitt.
Dersom du ikke ønsker hvit tråd som bakgrunn i et hurtig-broderi kan du fjerne den ved å gå til siden for
valg av trådfarger. Den hvite bakgrunnen ignoreres av Express Trace (hurtig-avtegning) og Express Border
(hurtig-bord).
Du trenger ikke justere beskjæringsområdet, så klikk på Next (neste) og siden for motivstørrelse vises.
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9
10
11

12
13
14

15
16

17

18
19
20
21

22
23

Velg Fit Design To Hoop (tilpass motiv til ramme).
Klikk på Change Hoop (endre ramme) for
å åpne dialogboksen for rammevalg.
Kontroller at Enter Hoop size (angi
rammestørrelse) ikke er haket av.
Velg Universal Hoop Group og angi
rammestørrelsen 240 mm x 150 mm –
Universal Large Hoop 2. Forsikre deg om
at bildet er rotert rett vei og klikk OK. Du
vil se en forhåndsvisning av den valgte
rammen.
Klikk på Next (neste) for å åpne siden for
valg av trådfarge. Legg merke til at fem av
fem mulige farger har blitt valgt automatisk.
Dersom trådtypen i Change All To (endre
alle til)-boksen er satt til noe annet enn
Robison-Anton Rayon 40 klikker du på rullegardinpilen ved siden av og velger Robison-Anton Rayon 40.
Under Background Color (bakgrunnsfarge) viser den store hvite firkanten at hvit har blitt registrert
som bakgrunnsfarge. Den hvite bakgrunnen er unødvendig, så kontroller at Automatically Remove
Background Color (fjern bakgrunnsfarge automatisk) er valgt. Et rutemønster i forhåndsvisningen av
trådfarge viser hvor det ikke vil være noen søm.
Klikk på Next (neste). Sømmene lages,
deretter vises siden med alternativer for
stoff- og sømtype.
Kontroller at Woven (ikke-elastisk) er valgt
under Fabric (stoff ).
Du vil se at motivet forhåndsvises på det
valgte stoffet. Dette kan være et annet stoff
enn det som er valgt i PREMIER+™ 2
Configure, men det vil alltid ha
bakgrunnsfargen som er valgt i PREMIER+™
2 Configure.
Kontroller at alternativet Design Underlay
(motivunderlag) er skrudd av og at
glidebryteren for Preferred Stitch Type
(foretrukket sømtype) er dradd helt mot
venstre.
Noen av kronbladene endres til fyllområder hvor stingene står lenger fra hverandre, noe som vil gjøre
underlaget synlig dersom du lar det være skrudd på.
Klikk på Finish (avslutt) og det ferdige motivet og bildet vises i arbeidsområdet.
Klikk på Edit (rediger)
ved siden av Notes-boksen (notat) på motivpanelet.
I dialogboksen for Notes (notat) skriver du inn “Floral”.
Bruk hurtigvalg for nøkkelord og velg nøkkelordene “Flowers and Gardens” (blomster og hager).
Deretter klikker du på OK.
Notater som er gjort om et motiv vil bli lagret i broderiet når det eksporteres i .vp4-format. Notater brukes
til å søke etter broderier ved hjelp av nøkkelord i Windows® Utforsker.
Klikk på Save (lagre)
og bla til mappen Documents\Premier+2\My Designs.
Endre filnavnet til “PetalsBasicFill” og klikk på Save (lagre).
Dette vil lagre prosjektet ditt som en motiv-fil i .edo-format.

Endre et fyllområde til et blad-mønster
1

Klikk på File (fil), New (ny)
, eller File (fil), New Window (nytt vindu)
og på siden for valg av
motivtype i ExpressDesign Wizard velger du Load Existing Design (last inn eksisterende motiv).
Deretter klikker du på Next (neste). På siden for å åpne eksisterende motiv velger du Load a Design
(last inn et motiv)
og blar til mappen Documents\Premier+2\Samples\Create\Edo. Velg å laste inn
filen “PetalsBasicFill”.
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2
3
4

5
6
7

8

9
10
11
12
13
14

16

Alternativt kan du bruke kronblad-motivet du lagde i “Lage kronblader med ExpressDesign Wizard” på
side 14.
Klikk på File (fil), Preferences (innstillinger)
og kontroller at det er haket av for Color Tolerance
(fargetoleranse) og at Tie Off Before and After Trims (fest tråder før og etter klippekommandoer) er valgt.
Klikk på kategorien View (vis) og angi Grid size (linjeavstand) til 5 mm.
I fargearket på motivpanelet klikker du avmerkingsboksen for den fjerde
fargen (skifergrå) for å skjule objekter med den fargen, for det meste
satengsømborder. Dette gjør det enklere å velge fyllområdene.
Når du holder musepekeren over en farge i fargearket vises en dialogboks med
beskrivelse av tråden.
Klikk på kategorien Home (hjem).
Pass på at Edit Points (rediger punkter)
er valgt.
Klikk inne i kronbladet til venstre i
nærheten av kanten. Du vil se
punktene som angir formen av
fyllområdet. Det blir vist som Pattern
Fill (mønsterfyll) på statuslinjen og på
filmstripen.
Hvis teksten på statuslinjen sier Box
Select (valgramme) er det fordi du har
valgt dette i stedet for Edit Points
(rediger punkter)
. Klikk på Edit
Points (rediger punkter) og forsøk igjen.
Høyreklikk på arbeidsområdet og
dialogboksen for fyllområde og linje
vises med egenskapene for
mønsterfyll.
Dialogboksen for fyllområde og linje lar
deg endre fyll- og linjetyper i motivet
ditt og angi egenskaper for linjer og fyll.
Klikk på pil ned under fyllprøven i
mønsterområdet.
Fyllkategorien Standard 1 er angitt.
Bla oppover til “Plants & Flowers 1”kategorien i fyllgalleriet.
Plasser pekeren over mønsterprøven i
rad to, kolonne to. Mønsternummeret er 164.
Du kan også velge mønster ved å skrive inn ønsket mønsternummer i mønsterboksen.
Klikk for å velge mønster 164.
Kontroller at Density (tetthet) er satt til 2.
Endre vinkelen til 45. Klikk på Apply (bruk) for å se det nye
mønsteret i det venstre kronbladet og klikk deretter på OK.
Selv om du velger Cancel (avbryt) har du endret mønsteret ved
å klikke på Apply (bruk). Hvis du vil gå tilbake til det
opprinnelige mønsteret må du derfor klikke på Undo
(angre)
.
For å finne flere oppgaver du kan gjøre i PREMIER+™ 2 Create,
se referansehåndboken for PREMIER+™ 2 Create.
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Vise motiver

Bruk kategorien View (vis) til å angi hvordan motivet skal vises samt bakgrunnsbilde og ramme.
Mål opp et objekt eller et motiv

Vis og juster rutenettet

Vis Design Panel (motivpanel)
og FilmStrip

Endre visningsmodus

Vis og ton ned bakgrunnen

Velg en annen ramme

Visningsmodus
Bruk View Mode (visningsmodus) til å veksle mellom sømvisningene 3D , 2D
og
Object (objekt) . 3D View (3D-visning)
viser hvordan broderiet vil se ut med
tredimensjonal skyggelegging. 2D View (2D-visning)
viser hver enkelt søm uten
skyggelegging. Sømmer med flerfargede tråder tegnes bare i den første fargen. Object
View (objektvisning)
viser konturen rundt objektene i motivet.

3D-visning

2D-visning

Objektvisning

Bruk Show Grid (vis rutenett)
til å slå på og av rutenettet i bakgrunnen. Rutenettet kan
du bruke til å justere sømobjekter og kontrollpunkter. Juster avstanden mellom linjene i
rutenettet fra 1 til 50 mm .
Rutenettstørrelsen som er angitt i vinduet Design (motiv), virker også inn på vinduene Paint (maling) og
Draw (tegning).

Bruk glidefeltet for bakgrunnen til å vise, tone ned eller skjule bakgrunnsbildet.

Bruk Background On
(bakgrunn på)
til å vise
bildet i bakgrunnen.

Bruk Fade (ton ned)
til å tone
ned fargene med 50 %

PREMIER+™ 2 Create Vise motiver

Bruk bakgrunn av-ikonet
skjule bildet.

til å
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Design Panel (motivpanel)
Bruk motivpanelet til å vise informasjon om motivet, til å vise og bytte farger, vise og
endre Notes and Settings (notater og innstillinger), og til å vise utklippstavlen og
oversiktsvinduet.

Kontroller motivinformasjonen
Vis og endre trådene og effektene i motivet
Effekt med skummateriale
Sekundære trådfarger for fyll med border,
eller gradvise fargeoverganger
Effekt med to tråder
Bytte trådfarge
Vis og skjul sekundære trådfarger
Velg informasjonen i notater og innstillinger-feltet
Rediger informasjonen i notater og innstillinger-feltet
Vis plassering for gjeldene vindu i arbeidsområdet
Vis innholdet på utklippstavlen

Farger
Bruk Color Change (fargeendring)
og Pick Color (velg farge)
i kategorien Create
(lag), eller Insert Color Change (sett inn fargeendring)
i FilmStrip for å velge en ny
trådfarge for sømobjektene du er i ferd med å legge til i motivet. Den første
fargeendringen angis i utgangspunktet til medium blå. En kommando for fargeendring
vises som en liten blå sirkel med en C
.
Hvis du vil endre en eksisterende farge, dobbeltklikker du på ønsket farge i fargearket i
Design Panel (motivpanel), eller du velger fargen i mønsterarket og klikker på Change
Color (endre farge) . Du kan også høyreklikke på fargen i FilmStrip og velge Properties
(egenskaper). Dialogboksen for fargevalg åpnes.
Når du skal slette en fargeendring, velger du fargeendringen i FilmStrip eller i
arbeidsområdet, deretter klikker du på sletteikonet
, bruker slettetasten eller
høyreklikker på FilmStrip og velger Delete (slett). Den første fargeendringen i et motiv kan
ikke slettes.
Når du skal sette inn en farge, velger du det objektet du vil sette inn fargeendringen etter,
og klikker på Color Change (fargeendring)
i en av Create-kategoriene, eller høyreklikk i
FilmStrip og velg Insert Color Change (sett inn fargeendring) fra innholdsmenyen. Du kan
også velge Pick Color (velg farge)
og velge en farge fra bakgrunnsbildet.
Dialogboksen for fargevalg åpnes, velg en farge her. Du kan velge en hvilken som helst
trådnyanse fra palettene til de tilgjengelige trådprodusentene (for eksempel Sulky Rayon
40 eller Robison-Anton Cotton 50) eller en tråd du har lagt til i MyThreads. Velg farger ved
å plukke dem ut visuelt, eller ved å skrive inn nummeret på fargenyansen. Du kan også
velge et ”hurtigfargetema”, og deretter velge én av de 32 hurtigfargene. Du kan også
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legge til en tråd- eller nåleffekt for den valgte tråden, hvis du ønsker det. Klikk på OK når
du har valgt ønsket farge.
Bruk fargearket i motivpanelet og filterknappene
Bruk fargearket til å
Hide Object Types (skjul
vise eller skjule en farge
objekttyper) i kategorien Edit Klikk på en fargeblokk
for å velge den
(rediger) for å vise og skjule
Symbolet for trådeffekter
de ønskede blokkene med
farger og objekttyper i moti- Hold musepekeren over en
trådfarge for å vise navnet på den
vet. Du kan også bruke glidebryterne for tegneområdet i
Sekundær trådfarge
kategorien Edit (rediger) og i
Vis
eller skjul sekundære farger
FilmStrip til å endre visningen
for motivet.
Endre valg av farge
For noen av objektene kan
du angi flere fargeegenskaper for motivet i dialogboksen for egenskaper det aktuelle
objektet, for eksempel fyll med flerfargede overganger og borden rundt et fyllområdet. De
vises deretter som sekundære farger i fargearket, og du kan justere dem der.

Mønsterfyll med en bord

FilmStrip og fargearket viser Angi en egen bord-farge i kategorien Line
begge fargene
(linje) i dialogboksen Properties (egenskaper)

Fyll eller satengsømstolper med gradvise fargeoverganger viser et skravert mønster i
FilmStrip. Hvis du vil vise disse fargene i mønsterarket, må du kontrollere at det er merket
av for Design Property Colors (fargeegenskaper for motiv)
under fargearket i
motivpanelet til høyre i motivvinduet.

Mønsterfyll med gradvise
FilmStrip og fargearket viser Angi fargene i fyllet med gradvise fargeoverfargeoverganger og en bord
alle fargene
ganger i dialogboksen Properties (egenskaper)

PREMIER+™ 2 Create Vise motiver
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FilmStrip
Bruk FilmStrip til å vise den nummererte sekvensen av objekter, velge et objekt, endre
sekvensen for objekter, velge objekter som skal vises, slette objekter, sette inn
fargeendringer og stoppkommandoer, vise egenskapene for det valgte objektet og endre
egenskapene for alle objekter eller bare for et utvalg.
Det første objektet er en farge
eller en gruppe

Vis objektfargen i
trådfargefeltet

Linje mellom kjeder av
koblede objekter

Fargene på fyll og border vises
Fyllområde med gradvise
flerfargede fargeoverganger
Objektene vises etter
form eller markør

Bruk knappene for oppsettrekkefølge
til å flytte objekter i FilmStrip

Ingen linje mellom koblede objekter
Bla oppover og nedover
langs FilmStrip
Vis navnet på objekttypen

Vis innholdet i gruppen
Velg det siste synlige objektet

Trådfargefelt
I fargefeltet vises fargen for hvert enkelt objekt, sammen med et ikon som representerer
en eventuelle trådeffekt, selv når fargeendringer er skjult.
Et fyllområde med en bord i en annen farge, viser to farger. Fyll eller satengsømstolper med gradvise
fargeoverganger viser et skravert mønster. Hvis du vil vise disse fargene i mønsterarket, må du kontrollere
at det er merket av for Design Property Colors (fargeegenskaper for motiv)
under fargearket i
motivpanelet til høyre i motivvinduet.

Vise grupper i FilmStrip
Grupper vises i FilmStrip med en oransje topptekst. Toppteksten i en gruppe er en
heldekkende oransje blokk når den er valgt, og en oransje kontur når den ikke er valgt.
Objektene i gruppen har en blekgrå bakgrunn i FilmStrip, i motsetning til den hvite
bakgrunnen for objektene som ikke er med i en gruppe. Når toppteksten i en gruppe er
valgt, blir også alle de andre elementene i gruppen valgt, og uthevet.
Bruk Display Group Contents (vis innhold i grupper)
for å veksle mellom å vise objektene i gruppene i
FilmStrip, og å bare vise overskriftsradene i gruppene i FilmStrip.
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4

Lage motivelementer

Et motiv i PREMIER+™ 2 Create består av områder, linjer, stolper og kommandoer
(objekter). Etter å ha laget et fyll- eller satengsømområde, eller en stolpe, kan det eller den
dekoreres med stingpunkter for å forbedre mønsteret.
Bruk linjer som enkeltstående sømlinjer eller border rundt et område eller en applikasjon.
Linjer angis ved hjelp av punkter, som kan flyttes for å endre formen på linjen eller et område den
omslutter.

Velg en fylltype (for eksempel mønsterfyll, motivfyll, og
så videre) og en linjetype (for eksempel satengsøm
eller forsting) for hvert område, og legg til et
applikasjonsstoff og plasseringssmmer.
Klikk på knappene for fyll, linje og applikasjon for å
skru den typen område på eller av. Deretter velger du
linje- og fylltyper fra rullegardinmenyen under
knappen. I alternativer for fyllområde og linje angir du
egenskapene for linjen din og fyllet ditt. Etter å ha
valgt sømtypene bruker du Create-funksjonene (lage) til å lage et nytt sømobjekt.
En hvilken som helst type linje kan konverteres til en annen linjetype etter å ha blitt opprettet, og de fleste
områdetyper kan endres til en hvilken som helst annen områdetype.

Lag stolper ved å plassere alternative punkter. Kommandoer er instruksjoner som en
endring av trådfarge, en sømjustering, eller en stoppekommando.
Høyreklikk for å velge bort en Create-funksjon (lage) når du er ferdig, eller velg en annen Create-funksjon.

Områder og linjer lages med QuickStitch™-, QuickTrace-, Shape-, Freehand Create- og
Precise Create-funksjonene, eller automatisk med ExpressDesign Wizard. Tegn en linje
med Freehand Create (lag på frihånd) og Precise Create (lag nøyaktig), eller følg en linje i
et bilde med QuickStitch™, QuickTrace og ExpressDesign Wizard.

Quick Create (lag hurtig)
Bruk funksjonene i kategorien Quick Create (lag hurtig) (QuickStitch™, QuickTrace og
Shape) til å lage motivområder automatisk.

Bruk av QuickStitch™ (hurtigsøm), QuickTrace
(hurtigavtegning) og Shape (form)
Angi egenskapene for sømtypene
Legg til fargeendringer
Velg en form eller lag den som en linje eller et fyllområde Tegn av et bilde
som en sømlinje
Lag et fyllområde eller en linje automatisk

Velg sømtyper og applikasjoner Klipp hull i et fyllområde
Lag et relieff av en linje i et fyllområde eller en stolpe
Tegn en bølget linje i et MultiWave-fyllområde

Lag et satengsømområde

Klikk i et angitt fargeområde eller en angitt fargelinje i bakgrunnsbildet for å lage en eller
et QuickStitch™- eller QuickTrace-linje eller -fyll. Konturen rundt området blir fylt eller
linjen følges automatisk.
Bruk fargetoleranse for å velge fargenyanser når du angir området.
PREMIER+™ 2 Create Lage motivelementer
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Bruke fargetoleranse med QuickStitch™ (hurtigsøm) og QuickTrace
(hurtigavtegning)
1
2
3

4
5
6

Velg stingtypene dine og deretter QuickStitch™- eller QuickTrace-funksjonen avhengig av hvilken
sømtype du ønsker på bildeområdet du holder på å velge.
Klikk i det ønskede området (for eksempel på kattens venstre
side) i bildet for QuickStitch™-funksjoner eller på den ønskede
linjen for QuickTrace-funksjoner.
Hvis du har aktivert fargetoleranse vises dialogboksen for
fargetoleranse.
En rød- og cyanfarget markering viser området i bildet som skal
fylles eller tegnes av. Hvis du har valgt at hull skal oppdages blir
hull i området markert med grønne og gule linjer.
Bruk glidebryteren til å justere fargetoleransen til du har valgt
delen du trenger av bildet.
Velg antallet punkter som skal brukes i konturen; High (høy) vil
vise flere detaljer, Low (lav) vil gjøre konturen glattere.
Klikk på OK for å bekrefte at det ønskede området er markert
og linjen eller området blir laget.

Fargetoleranse av
Når fargetoleranse ikke er aktivert blir sømobjektet (eller -objektene) laget umiddelbart,
kun ved hjelp av fargeområdet som var valgt. Du kan bruke Color Tolerance-alternativet i
Preferences (innstillinger)
til å skru av fargetoleranse, men det anbefales kun dersom
bildet ditt har klart definerte fargeområder og du ikke har bruk for å kunne velge mer enn
ett fargeområde for å lage nye objekter.

Lage former
Bruk Shape (form)
til å sette en valgt form inn i arbeidsområdet. Deretter justerer du
størrelsen på formen og angir egenskapene dens. Velg et fyll og en linje for å tegne et
fyllområde omgitt av en bord, eller velg en linjetype for å tegne en lukket linje uten fyll.

Lage med Freehand Create (lag på frihånd)og
Precise Create (lag nøyaktig)
Funksjonene tilgjengelig i kategoriene Freehand Create (lag på frihånd) og Precise Create
(lag nøyaktig) brukes til å lage nye sømobjekter ved å lage objektkonturer direkte på
motivet. Om ønsket kan konturene følge et bakgrunnsbilde, men Freehand Create- og
Precise Create-funksjonene trenger ikke noe bilde. De fleste av Freehand Createfunksjonene bruker du ved å tegne en kontur, og de fleste av Precise Create-funksjonene
ved å sette inn punkter eller tegne Bezier-linjer for å angi en kontur.

Freehand Create (lag på frihånd)
Når du bruker Freehand Create-funksjonene for å lage på frihånd lager du linjer og
områder
ved å tegne konturer på motivet med en penn på et grafikkbrett eller ved å
dra med musen.
Alle Freehand Create-verktøyene fungerer på samme måte, bortsett fra kommandoer og stolper.
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Legg til fargeendringer, enkeltsømmer, sømjusteringer
Angi egenskapene for sømtypene
og stoppkommandoer
Sett inn punkter
Velg sømtyper og applikasjoner Tegn et fyllområde eller en linje
i en stolpe

Tegn et satengsømområde
Klipp hull i et fyllområde
Lag et relieff av en linje i et fyllområde eller en stolpe Tegn en bølget linje i et MultiWave-fyllområde

Tegne et fyllområde med Freehand Create (lag på frihånd)
1
2
3
4
5
6

Velg sømtypene.
I kategorien Freehand Create klikker du på Create Freehand Area or Line (lag område eller linje på
frihånd)
.
Tegn en sammenhengende linje for å lage en linje eller et område.
Løft pennen eller slipp museknappen for å fullføre linjen eller området.
Gjenta for å tegne så mange nye områder eller linjer du vil.
Høyreklikk for å velge bort Freehand Create-funksjonen (lag på frihånd) når du er ferdig, eller velg et
annet verktøy.
Funksjonene for å lage på frihånd gir deg en naturlig tegneopplevelse og er stort sett anbefalt. Hvis du har
zoomet inn bruker du rullefeltene som hjelp til å tegne nye objekter.

Precise Create (lag nøyaktig)
Med Precise Create-funksjonene lager du linjer og områder
punkter som angir konturen.

ved å sette inn en rekke

Alle Precise Create-verktøyene fungerer på samme måte, bortsett fra kommandoer og stolper.
Angi egenskapene for sømtypene
Legg til fargeendringer, enkeltsømmer, sømjusteringer
og stoppkommandoer
Velg sømtyper og applikasjoner Lag et fyllområde eller en linje Lag en stolpe

Klipp hull i et fyllområde
Lag et relieff av en linje i et fyllområde eller en stolpe

Lag et satengsømområde
Bruk Bezier-modus
Tegn en bølget linje i et MultiWave-fyllområde

Sette inn punkter med Precise Create (lag nøyaktig)
1
2

3
4
5
6
7
8

Velg sømtypene.
I kategorien Precise Create klikker du på Create Precise Area or Line (lag område eller linje nøyaktig)
Frihåndspunkt-pekeren
vises.
For å lage et område med Bezier-linjer bruker du Bezier Mode (Bezier-modus)
.
Sett inn hvert punkt med ett enkelt museklikk.
Hold nede Ctrl-tasten for å sette inn firkantede punkter for nøyaktig plassering av hjørner og rette linjer.
Klikk og dra
for å flytte et eksisterende punkt.
Klikk på sletteikonet for å fjerne punktet du satte inn sist.
Høyreklikk når området er ferdig merket.
Gjenta for å plassere så mange nye områder eller linjer du vil.
Høyreklikk for å velge bort Precise Create-funksjonen (lag nøyaktig) når du er ferdig, eller velg et
annet verktøy.

Bezier-modus
Bruk Bezier Mode (Bezier-modus)
for å tegne former med nøye bøyde
kurver. Kontroller nøye formen på linjen ved hjelp av de svarte
håndtakene på hver side av punktene du setter inn.
PREMIER+™ 2 Create Lage motivelementer
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.

Klikk for å sette inn hjørnepunkter eller klikk og dra for å sette inn kurvepunkter med
håndtak.
For informasjon om kontrollpunkter og de andre verktøyene for redigering av Bezier-linjer, se “Konvertere
punkter og Bezier-linjer” på side 41. Du finner informasjon om Bezier-modus i brukerveiledningen og i
hjelpefunksjonene for PREMIER+™ 2 Create.

Områdetyper
Et hvilket som helst område kan ha en bord eller være uten bord. Borden kan være lukket
eller åpen og kan bruke hvilken som helst linjetype. Hull kan angis inne i et hvilket som
helst fyllområde. Applikasjonsegenskaper kan angis for et hvilket som helst område eller
en hvilken som helst linje. Bruk Break Apart (del opp) i Edit-kategorien (rediger) for å endre
et område med en bord til atskilte fyllområder og linjeobjekter.
Et hvilket som helst fyllområde kan konverteres til et satengsømområde, men du vil miste eventuelle hull i
fyllområdet. (Eventuelle bordlinjer beholdes, også border rundt hullene.)

Mønsterfyll
Pattern-fyllområder (mønsterfyll)
inneholder små sting med mønstre som gjentas.
Velg fra en av temakategoriene og importer et bilde som et My Fills-mønster. Du kan angi
hull inne i et mønsterfyllområde. Sømmene kan ha hvilken som helst vinkel og
stingtettheten kan være konstant, varierende eller flerfarget etter ønske. Fyllområder med
konstant stingtetthet kan også ha automatisk underlag, som skrus av automatisk for
områder med varierende stingtetthet.

Fyllområde med satengsømsbord
og hull med mønsterfyll 109
fra Hearts (hjerter)

Mønsterfyllområde med
flerfarget variasjon

Motivfyllområde med to motiver,
13 og 19, fra Hand Stitches 2
(sømmer med håndsydd preg)

Hvis du endrer et fyll med varierende stingtetthet tilbake til standard bør du også velge ønsket underlag.

Formfyll
Shape Fill-områder (formfyll)
bruker én av 75 ulike former. Varier stingtettheten, bruk
forsting eller motivlinjer i fyllet og legg til hull.

Formfyllområde med form 23
og motiv 1 fra Hand Stitches 1
(sømmer med håndsydd preg)
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Strålefyll med utgangspunkt
flyttet til toppen av hjerte
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Spiralfyll med varierende
stingtetthet

Motivmønsterfyll
Motif Fill-områder (motivmønsterfyll)
inneholder gjentatte små sømmer, som du setter
inn ved å velge ett av Universal- eller motivmønstrene på maskinen. Du kan også angi hull
inne i et motivfyllområde. Motiver kan settes inn i hvilken som helst retning og i ulike
størrelser, og forskjellige motiver kan brukes på annenhver linje.

Strålende fyll
Radial Fill-områder (strålefyll)
benytter et mønster med linjer som stråler ut fra et
midtpunkt som kan flyttes. Varier stingtettheten og legg til hull.

Spiralfyll
Spiral Fill-områder (spiralfyll)
benytter et spiralmønster ut fra et midtpunkt som kan
flyttes. Bruk konstant eller varierende stingtetthet og legg til hull.

QuiltStipple-fyll
QuiltStipple Fill-områder
bruker stiplesøm i buede eller rette linjer. Varier
mellomrommet mellom sømlinjene, bruk forsting eller trippelsøm, og legg til hull.

Quiltstipple-fyll med en buet stil

Konturfyll med trippelsøm og
et 3,0 mm mellomrom

Krysskravering med rombestil og
75 graders vinkel

Konturfyll
Contour Fill-områder (konturfyll)
bruker kontursømlinjer. Varier mellomrommet
mellom sømlinjene og lengden på sømmene, bruk forsting, dobbeltsøm eller trippelsøm,
og legg til hull.

Crosshatch-fyll
Crosshatch Fill-områder (krysskravering)
benytter ruteformede, firkantede og
parallelle krysskraveringsmønstre. Du kan også velge retning selv. Angi mellomrom, stil,
linjevinkel, sømtype og sømlengde for krysskravering, og legg til hull i fyllet.
Krysskravering brukes ofte i blondemotiver, vanligvis med dobbel sikksakksøm.

MultiWave-fyll
MultiWave-fyllområder
bruker et bølgemønster som angis av en linje, eller linjer, som
tegnes i fyllområdet. Varier stingtettheten, eller bruk et motiv på sømlinjene.

Echo-fyll
Echo-fyllområder
setter inn echo-linjer inne i og/eller rundt en form. Velg fra
avrundede, firkantede eller diagonale hjørner, angi mellomrommet mellom echo-linjene
og antallet linjer, og velg sømtype og -lengde.
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Curved Crosshatch-fyll
Curved Crosshatch Fill-områder (buet krysskravering)
bruker buede linjer i
krysskraveringen. Dette kan brukes til å oppnå en dybdeeffekt. De brukes i
quilteprosjekter, og til å lage frittstående blonder.

Buet krysskravering med firkantet MultiWave-fyll med stingtetthet på
stil og 5 mm mellomrom
15, en MultiWave-linje og motivet
Hand Stitches 1 (søm med
håndsydd preg), mønster 1

Echo-fyll med innvendige og
utvendige linjer og avrundede
hjørner

Satengsøm-områder
Satengsøm-områder
inneholder sikksakksømmer som fyller
området fra den ene enden til den andre med samme
stingtetthet. Sømvinkelen endres etter formen på området og
kan justeres etter ønske. Velg automatisk kantsøm og/eller
sikksakk-underlag, og velge et mønster hvis du vil.
Satengsømområder kan konverteres til en hvilken som helst type
fyllområde. De kan ikke lages med en bord, men border kan settes inn rundt
dem ved å bruke dialogboksen for egenskaper for fyllområde og linje.

Stolper
Lag stolper ved å sette inn punkter, eller under kategorien Precise Create (lag nøyaktig)
ved å tegne Bezier-linjer. Stolpe-funksjonen finner du under kategoriene Freehand Create
og Precise Create. Sett inn alternerende punkter for å angi en stolpe av en hvilken som
helst lengde.

Satengsømstolpe

Fjærsøm

Richelieu-felt

Motiver med spiss plattsøm

Stolper kan konverteres til satengsømområder ved hjelp av å velge Convert to Satin Area (konverter til
satengsømområde)
, men satengsømområder kan ikke konverteres til stolper.

Satengsømstolpe
Bruk Satin Column (satengsømstolpe)
til å lage en rett eller buet stolpe med parallelle
sømmer. Stolpen kan være hvor lang som helst. Hvis du vil kan du legge til et mønster.
Velg fra over 250 mønster, i likhet med mønsterfyll, eller lag dine egne My Fill-mønster.
Stingtettheten kan være konstant, varierende eller flerfarget etter ønske.
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Den anbefalte største lengden for satengsømsting er rundt 8-10 mm, ellers kan stingene bli løse og ikke
ligge flatt. For å lage satengsøm bredere enn dette bruker du et mønster, overlapper satengsømstolper
eller bruker et satengsømområde.

Fjærsøm
Bruk Feathered Satin (fjærsøm)
til å lage naturtro fjær eller pels. Her er start- og
endepunktene i sømmene tilfeldige i stedet for parallelle. Du kan også sy fjærsøm hvor
bare den ene siden har utstikkere – siden hvor det første (A) eller det andre (B) punktet ble
satt inn.

Fjærsøm med utstikkere
på begge sider

Fjærsøm side A

Fjærsøm side B

Richelieu-felt
Bruk richelieu-felt
til å lage en stolpe med korte felt med satengsøm som står vinkelrett
på stolpens retning. Velg antall stolper og bredden på satengsømmen. Richelieu-stolper
brukes vanligvis i hullsømmotiver.

Motiver med spiss plattsøm
Bruk motiver med spiss satengsøm-funksjonen
til å lage en linje med motiver som
varierer i størrelse i samsvar med bredden på stolpen. Motiver med spiss plattsøm brukes
ofte i blondemønster.

Linjetyper
Velg en linjetype før du tegner linjen eller endre den senere i egenskaper for fyllområde
og linje.

Forsting, dobbeltsøm og trippelsøm
Still inn forsting
fra 0,3-12,0 mm med trinn på 0,1mm (standard eller hullsømlinjer med
faste punkter). Still inn dobbeltsøm , dobbelt sikksakksøm
og trippelsøm
på en
hvilken som helst lengde fra 1 mm til 12 mm.

Forsting

Dobbel

Trippel

Dobbel sikksakksøm er en spesialsøm som er anbefalt til blonder. En søm med forsting trekkes sammen til
et sikksakkmønster for å lage et nett.
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Motivlinje
Motivlinjer
er linjer i de valgte Universal-mønstrene eller
motivmønstrene på maskinen.

Satengsømmer
Lag satengsømmer
når du vil ha en linje eller bord med
satengsøm i konstant bredde. Linjen opprettes langs midten av
den valgte linjen.

Enkeltstående satengsømlinjer og satengsømborder brukt rundt fyll eller applikasjoner er identiske.

Applikasjoner
Velg Appliqué (applikasjon)
for å bruke applikasjonsstoff og plasseringssømmer med
et fyllområde du lager. Velg et applikasjonsstoff i dialogboksen for valg av applikasjon, og
velg en plasseringsmetode i kategorien Appliqué (applikasjon) i egenskaper for
fyllområde og linje.

Kommandoer
Kommandoer er instruksjoner som for eksempel Color Change (fargeendring)
som
endrer tråden ved starten på hver ny fargeblokk. Stop (stoppekommando)
forteller en
brodermaskin at den skal stoppe uten å endre farge.
Fargeendringer, stoppekommandoer og sømjusteringer indikeres av egne blå, røde og
rosa markører når du er i 2D- eller objekt-modus.

Fargeendring

Stopp

Sømjustering

Sømjusteringer
Bruk Alignment Stitches (sømjusteringer)
for å legge til sømmer på begynnelsen av et
broderi. De kan brukes til å justere broderiet, for eksempel hvis det sys over et bakgrunnsbilde.
Sømjusteringer plasseres vanligvis på begynnelsen av et broderi. De settes inn etter det
valgte objektet, men kan flyttes om nødvendig. Sømjusteringer lages som et kryss, men
kan endres etter plassering.

Ett enkelt sting
Bruk Single Stitch (ett enkelt sting)
for å lage ett enkelt
sting som broderes med lengden det er laget. Du kan
eventuelt velge å dele dem opp i mindre sømmer. Da deles
de opp i sømmer med forsting i lengder på alt fra 1 til
12 mm.
Én enkelt søm kan ikke konverteres til en annen sømtype.
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Lage motiver, maskinsømmer og mønster
I tegnevinduet lager du en tegning som kan brukes som et gjentatt element. Du kan
deretter eksportere det valgte området som et My Motif
til bruk i en hvilken som helst
motivmønsterlinje eller fylltype, eller som en .spx maskinsøm
for enkelte symaskiner.
Lagre tegningen i .4qb-format i tilfelle du vil endre den senere, eller bruk den som mønster
i PREMIER+™ 2 Modify.
Reverse Path-funksjonen (gå bakover) i kategorien Draw (tegne) er nyttig dersom du vil kopiere, lime inn
eller speilvende deler av tegningen.

Importer motiver
for å endre eller kombinere dem, eller for å lagre dem som
maskinsømmer. Importer maskinsømmer
for å lage motiver. Se ”Motivmønstre,
maskinsømmer og mønster” på side 53.

Egenskaper for fyllområde og linje
Bruk dialogboksen for egenskaper for fyllområde og linje til å endre fyll- og linjetype for et
område du allerede har laget. Deretter endrer du egenskapene under kategoriene i
dialogboksen.
Velg en fylltype
Velg en linjetype
Endre egenskaper for linje eller fyll
Velg alternativer for dine favoritter
Angi applikasjonsmetoden
Angi underlag, vinkel og utjevning

Velg en fyllkategori og et mønster
Bruk et varierende fyll

Angi egenskapene for et varierende fyll

Klikk Apply (bruk) for forhåndsvisning
og OK for å akseptere endringene dine
Alternativene tilgjengelig i de to rullegardinlistene varierer avhengig av valgt fyll- og linjetype.
Du kan endre et tidligere laget område til en hvilken som helst fyll- eller linjetype i rullegardinlistene, også
til uten fyll eller uten bordlinje.

For å finne dialogboksen for egenskaper for fyllområde og linje, klikker du på Fill Area and
Line-knappen i alternativer-området under en av Create-kategoriene (lage). Du kan også
høyreklikke en eller et eksisterende linje eller fyll på filmstripen eller i arbeidsområdet.
Hvis du bruker Options-knappen (alternativer) kan du ikke endre fyll- og/eller linjetype.

Linje
Klikk på kategorien Line (linje) og velg Insert Color Change (sett inn fargeendring) for å få
en annen farge på en fyllområdebord.
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Applikasjoner
Velg applikasjonsmetoden før eller etter du lager
et område eller en linje. Velg blant:
• Ingen
• Standard Appliqué (standardapplikasjon)
• Pre-cut Piece (forhåndsklippet stykke)
• Pre-placed Piece (forhåndsplassert stykke)
• Cut-out (utklipp)
Bruk velg stoff-ikonet til å velge ut et stoff til applikasjonen din i dialogboksen for
applikasjonsvalg.
Angi randene for applikasjonsplassering i forhold til den tegnede bordformen fra -10 mm
til 10 mm. Startinnstillingen er på 1,0 mm.
Bruk en positiv verdi dersom du klipper applikasjonsstoffet før borden er sydd, for eksempel med
standardapplikasjon og forhåndsplassert applikasjon. En negativ verdi anbefales for utklipp og omvendt
applikasjon.

Favoritter
Bruk kategorien Favorites (favoritter) i dialogboksen for fyllområde og linje for å gjøre de
valgte innstillingene til favoritter, eller for å gå tilbake til de opprinnelige innstillingene.
Bruk “Save these options as my favorite” (lagre disse innstillingene som min favoritt)
for å lagre de valgte innstillingene som favoritt for denne område- eller linjetypen.
Favoritter-funksjonen må brukes fra kategorien Favorites (favoritter). Det er ikke det samme som de
gjeldende innstillingene, som bukes til å lage nye områder.

Egenskaper for stolper
Bruk dialogboksen for stolpeegenskaper for å endre stolpetype i et område du allerede
har laget. Deretter redigerer du egenskapene for den valgte stolpetypen ved hjelp av
kategorien Options (alternativer). Bruk kategorien Favorites (favoritter) for å velge
favoritter eller gå tilbake til de opprinnelige innstillingene.
Du kan endre en tidligere laget stolpe til en annen stolpetype i rullegardinlisten. Bruk Convert to Satin Area
(konverter til satengsømområde)
for å endre til et satengsømområde.

For å finne dialogboksen for stolpeegenskaper før opprettelse velger du et av
stolpealternativene i Options-seksjonen (alternativer) i kategorien Freehand Create eller
Precise Create. Etter å ha laget sømmer høyreklikker du en eksisterende valgt stolpe på
filmstripen eller i arbeidsområdet.
Hvis du bruker Options-knappen (alternativer) kan du ikke endre stolpetype.
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Velg en stolpetype

Endre alternativene etter ønske.

Klikk Apply (bruk) for forhåndsvisning
og OK for å akseptere endringene dine

Egenskaper for objekter
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

De følgende innstillingene for sømobjekter kan endres før eller etter at de er laget:
Stingtetthet
Utjevning
Underlag
Stinglengde
Satengsømbredde
Fyll- og satengsømmønster
Mellomrom og form
Start-, slutt- og kildepunkt
Motiv
Fjærsømside
Sømjusteringstype
Innstillingene for nye områder og linjer angis ved å velge en sømtype i Options-området
(alternativer) under kategorien Create (lage) og justere dem i dialogboksen for egenskaper
for den sømtypen. Du kan også velge et område som allerede har de ønskede egenskapene
og lagre dem som Favorite (favoritt)
eller Current (gjeldende)
innstillinger.
Ikke alle innstillinger kan endres for alle sømtyper. Alternativer som angir egenskaper for nye objekter vil bare
gjelde dersom du bruker Create-kategorien (lage) til å lage sømobjekter. Objekter du lager med ExpressDesign
Wizard bruker ikke de gjeldende innstillingene, men kan endres etter at du har fullført veiviseren.

Stingtetthet
Stingtetthet kan angis fra 2 til 40, bortsett fra for Pattern Fills (mønsterfyll) , Spiral Fills
(spiralfyll)
, Satin Column (satengsømstolpe)
og Satin Area (satengsømområde)
(2 til 80), og Richelieu Bars (richelieu-felt)
og Satin Line satengsømlinje)
(2 til 15).
Pattern- (mønster)
og Spiral-fyllområder
og Satin Columns (satengsømstolper)
kan også ha varierende eller gradvis varierende stingtetthet. Jo høyere tallet er, jo lenger
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fra hverandre står stingene, og færre sting blir sydd. Mønsterfyll og satengsømstolper kan
også ha flerfarget gradvis varierende stingtetthet.

Broderier på tykkere stoff ser vanligvis bedre ut med mer sømdekning, altså med lav stingtetthet. Velg en
lav verdi, for eksempel 2 eller 3, for tykke strikkestoffer; og en høyere verdi, for eksempel 5 eller 6, for tynne
stoff som lin eller sateng.

Utjevning
Alle sømmer har en tendens til å trekke seg innover. Dragningen varierer basert på
stoffvekt og -type. Utjevning brukes til å gjøre et helt motiv eller område mer markert ved
å dets relative størrelse. Jo høyere tall, jo mer markerte er områdene. Du kan også endre
utjevningen for et hvilket som helst satengsøm- eller fyllområde.

Satengsøm-utjevning

Mønsterfyll-utjevning

Broderier på tykkere stoff ser vanligvis bedre ut med mer utjevning, mens det passer bedre med mindre
eller ingen utjevning på tynnere stoff som sateng eller tvill. Bruk overlappinger når du lager et motiv for å
unngå at dragning skaper mellomrom mellom blokker med sømmer som har ulike retninger på sømmene.
Dette gir “innebygd” utjevning.

Utjevning kan angis fra 0 til 30 for satengsøm og 0 til 20 for fyllområder. Innstillingene for
Satin Column (satengsømstolper)
, Satin Area (satengsømområder)
og Pattern Fill
(mønsterfyll)
i motivet vises i alternativene for område og linje for den satengsømmen
eller det fyllet.
Utjevning gjelder ikke for fjærsøm, satengsømlinje eller noe annet fyll enn mønsterfyll.

Underlag
Underlag brukes til å stabilisere et stoffområde før det sys over. Automatisk underlag er
tilgjengelig for mønsterfyllområder, satengsømområder, satengsømstolper, richelieu-felt
og satengsømlinje. For å lage underlag for andre typer objekter bruker du forsting eller
enkle sømmer.
Brodermotiver laget med ExpressDesign Wizard har et alternativ som lager underlag for hele motivet.

Stinglengde
■
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Stinglengde kan variere avhengig av objekttypen på følgende måter:
Enkle sømmer : hver søm kan settes til 1-12 mm i trinn på 1 mm, eller broderes uten å
deles opp i mindre sømmer.
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Hvis du ønsker å dele nye enkle sømmer opp i mindre sømmer finner du den gjeldende øvre grensen for
stinglengde i Preferences (innstillinger)
.
■

Forsting

kan settes til 0,3-12,0 mm i trinn på 0,1 mm.

Hullsømlinjer settes automatisk til 0,3 mm.
■
■
■

■

■

■

Dobbelt- , Dobbel sikksakkog trippelsøm
kan settes til 1-12 mm i trinn på 0,1 mm.
Motivlinjesømmer
kan settes til 1-20 mm i trinn på 0,1 mm.
Motivfyll : lengden på forstingene eller trippelsømmene som utgjør motivformene kan
settes til 1-12 mm i trinn på 0,1 mm.
Fjærsøm
(utstikkere på én eller begge sider): makslengden på sømmene kan settes til
2-30 mm i trinn på 1 mm.
MultiWave- og formfyll : der motiver er brukt kan lengden på forstingene eller
trippelsømmene som utgjør motivene settes til 1-12 mm i trinn på 0,1 mm.
QuiltStipple-- , kontur- , krysskravering- , buet krysskraveringog Echo-fyll :
lengden på forstingene eller trippelsømmene som utgjør fyllet kan settes til 1-12 mm i
trinn på 0,1 mm.

Satengsømbredde
Satengsømlinjer eller -border kan settes til 1 til 12 mm i
trinn på 0,1 mm.

Bredde

Fyll- og satengsømmønster
Velg fra over 250 innebygde mønster eller et hvilket som helst My Fill-mønster for
mønsterfyllområder, satengsømområder og satengsømstolper. Velg fra alle tilgjengelige
motiver for motivfyllområder, linjer og stolper med motiver med spiss plattsøm.
Det anbefales at du bruker mønster fra andre kategorier enn Standard i relativt
store fyllområder, siden de har mønster som gjentas. Dette egner seg godt når de
legges sammen liksom “fliser. Mønster nr. 36 lager et fyll med ”satengsømeffekt”.
De fire første mønstrene i kategorien Gradient & Lace (variasjon og blonder)
(mønster nr. 253-256) anbefales for flerfarget variasjon. De siste åtte (nr. 257-264)
passer til vevmønster kombinert med parallell krysskravering, som brukes for
blondemotiver.

Angi retningen på sømmene i mønster- og motiv-fyll og
krysskravering og buet krysskravering til en hvilken som helst vinkel.

Mellomrom og form
QuiltStipple- , kontur, form, krysskravering, buet krysskraveringog
Echo-fyllstilene
har i tillegg flere alternativer som er unike for disse fyllstilene.
QuiltStipple-fyll kan ha buet eller rett stiplesøm, og en innstilling for mellomrom styrer
lengden på mellomrommene i stiplesømmen. Konturfyll bruker også en innstilling for
mellomrom som styrer lengden på mellomrommene i kontursømmen. Formfyll har et
utvalg av 75 former som kan styre sømbanen. Krysskravering og buet krysskravering kan
benytte rombe-, firkant- og parallell-stiler. De har en innstilling for mellomrom som styrer
lengden på mellomrommene i krysskraveringen. Echo-fyll kan benytte innvendige eller
utvendige linjer, med varierende antall eller mellomrom. De har også et utvalg av tre stiler,
med buede, firkantede eller diagonale hjørner.
Du kan også spesifisere laveste minste mellomrom eller antall felt for richelieu-felt.
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Start-, slutt- og kildepunkt
Fyll- og satengsømområder har justerbare grønne startog røde sluttpunkt
som
kan flyttes til et hvilket som helst punkt som angir formen på området. Bruk disse til å styre
forbindelsen mellom et område og objektet som kommer før eller etter det. Dette kan for
eksempel være nyttig for å forkorte eller gjemme flyttesting slik at det blir mindre
nødvendig med klipping.
Mønster-, form-, stråle-, og spiralfyll har også et oransje kildepunkt . For mønsterfyll har
kildemarkøren også et justeringshåndtak
.
I et mønsterfyllområde er kildepunktet startpunktet for et mønster som gjentas. I form-, stråle-, og spiralfyll
er kildepunktet punktet sømmene stråler fra. Når det gjelder et mønsterfyllområde kan du flytte
kildepunktet for å endre plasseringen av mønsteret og rotere håndtaket for å endre vinkelen. For form-,
strål- og spiralfyll flytter du kildepunktet for å for å flytte utstrålingspunktet i fyllet. Kilden kan flyttes hvor
som helst i arbeidsområdet.

Motiv
Velg et hvilket som helst motiv for motivfyllområder
og linjer . Motiver kan også
benyttes i formog MultiWave-fyll,
buet krysskravering
, og stolper med
motiver med spiss plattsøm . Størrelsen på motivene kan endres og de kan sys med
enten forsting eller trippelsøm. I motivfyllområder kan et andre motiv velges for
annenhver linje, og lengden på mellomrom og forskyvningen og vinkelen på linjene kan
endres.

Fjærsømside
Der hvor et enkelt område ble laget med fjærsøm med utstikkere på begge sider kan
fjærsøm side A eller fjærsøm side B få utstikkerne endret. Se ”Fjærsøm” på side 27.

Sømjusteringstype
Sømjusteringer legges til ved starten på et broderi for å justere det til for eksempel et
bakgrunnsbilde på stoff. De plasseres først som et kryss
. Bruk dialogboksen for
egenskaper for sømjusteringer for å endre sømtype. Velg ønsket søm og høyreklikk for å
velge mellom kryss
, øverst til venstre
, øverst til høyre , nederst til venstre
,
nederst til høyre
og punkt .

Egenskaper for alle synlige objekter
Egenskapene til alle synlige objekter av en valgt type kan endres med Global Properties
(egenskaper for alle synlige objekter). Global Properties er kun tilgjengelig dersom ett
enkelt objekt er valgt.
Global Properties benyttes ikke for stoppekommandoer og har ingen effekt på fargeendringer.

Endre egenskaper for valgte objekter
Egenskapene til alle markerte objekter av en valgt type kan endres på en gang.
Du kan ikke endre egenskaper for flere stoppekommandoer eller fargeendringer samtidig. Hvis flere enn en
type objekt er markert endres kun egenskapene for objektet som ble markert først.

Motivstørrelse og oppretting av broderier
Hensikten med å opprette et motiv er å generere et broderi fra det ferdige motivet. Før du
oppretter et broderi bør du overveie hvordan motivstørrelsen vil ha innvirkning på det
ferdige motivet.
Størrelsen på motivet styres i hovedsak av hvilken rammestørrelse du benytter.
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Du kan lage et motiv for mange ulike rammestørrelser fra den samme mønsterkonturfilen (.edo). Du må ta
høyde for hvordan dette påvirker størrelsen på hver enkelt del. For eksempel kan en satengsømlinje laget
for en broderistørrelse på 150 mm egne seg bedre som en forstinglinje dersom broderistørrelsen er 80 mm.
Den anbefalte største lengden for satengsømsting er rundt 8-10 mm, ellers kan stingene bli løse og ikke
ligge flatt. For å lage satengsømfelt bredere enn dette bruker du enten overlappende satengsømfelt eller et
fyllmønster som gir mindre vekslende sting.

Husk på at når du oppretter motiver kan ytterkanten av noen sømtyper ende opp med å
gå utenfor rammen. For eksempel har satengsømborder sømmer som genereres på begge
sider av en midtlinje og fjærsømfelt har sømmer som går utenfor punktene som er
plassert for å angi fjærsømmen. Motivstørrelsen blir målt i samsvar med avstanden
mellom de ytterste kontrollpunktene. Broderiet kan derimot være større enn det eller den
ønskede motivområdet eller rammestørrelsen hvis du lager sømmer som går utenfor de
ytterste punktene, slik som i eksempelet. Dette er enkelt å legge merke til i 3D-visning,
men i objektvisning kan du ende opp med å lage områder som er for store uten å
oppdage det.

Sømmene som er laget går
utenfor rammen.

Punktene for både satengsømlinjen og
fjærsømmen er innenfor rammen

Du vil kunne lagre mønsterkonturfilen, men dersom du forsøker å eksportere broderiet får
du en melding. Broderiet er for stort og passer ikke i rammen. Klikk på OK for å fortsette.
Endre til en større ramme
for å sy ut motivet, eller gå til menyen Modify Block (endre
blokk) under Home-kategorien (hjem), velg deretter Scale Fit to Hoop (tilpass til ramme)
for å automatisk justere motivstørrelsen så den passer i rammen.
Bruk Change Design Size (endre motivstørrelse)
for å endre et motiv til en ny størrelse
og tillate benyttede sømobjekter som for eksempel satengsømborder.
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5

Redigere et motiv

Bruk kategorien Edit (rediger) til å vise farger, til å vise og skjule objekter i motivet, og til å
redigere deler av motivet.
Angi egenskapene for valgt(e) objekt(er)
Angi start- og sluttmarkører for å vise et objektutvalg
Lag og administrer fyllmønstre
Fjern en forbedring fra et fyllområdet

Vis valgte objekter
Rediger individuelle
objekter
Vis alle objekter i motivet
Velg objekter som ligner
på det første du valgte
Vis bare forrige eller neste farge i motivet
Vis og skjul bestemte objekttyper

Velge objekter
I PREMIER+™ 2 Create er motivene satt sammen av en sekvens med linjer og områder
(f.eks. sømlinjer, fyll og stolper). Områder, linjer og stolper angis av en rekke punkter som
vises i arbeidsområdet. Det valgte objektet utheves i FilmStrip i vinduet Design (motiv).

Velge stedet hvor du vil sette inn nye objekter
Hvis du vil sette inn sømobjekter som for eksempel områder, linjer og stolper mellom
eksisterende objekter, velger du et objekt fra FilmStrip eller fra arbeidsområdet, og
deretter lager du det nye objektet. Det nye objektet plasseres under objektet du har valgt.
Dersom du velger et objekt fra en gruppe, blir de nye objektene opprettet som en del av
den gruppen.
Med mindre du velger en ny farge, får nylig innsatte objekter samme farge som objektet over dem.

Bruk visningsalternativene i kategorien Edit (rediger) eller høyreklikk på innholdsmenyen
for å skjule objekter som du ikke ønsker å endre.
Fargearket, objektfiltrene og tegneområdet er også nyttige når du skal isolere et objekt for
å gjøre det enklere å velge ønsket innsettingspunkt.

Innsettingsmarkører

■
■

■

Når du velger en Freehand Create- (lag på frihånd) eller Precise Create-funksjon (lag
nøyaktig), ser du en markør som viser hvor det siste punktet i det foregående objektet er
plassert. De nye objektene settes inn på følgende steder:
Når objekter blir lagt til i enden av mønsteret, er markøren rosa
.
Når objekter skal settes inn (og det valgte objektet ikke er det siste i mønsteret), vil
markøren som viser det siste punktet på det valgte objektet være oransje
.
Når objekter skal settes inn viser en blå markør
neste objektet i et motiv.

posisjonen til det første punktet i det

Velge objektet som skal redigeres
I arbeidsområdet klikker du på et individuelt objekt for å vise punktene det består av og
kontrollere hvilken type det er i feltet Object Identification (objektidentifisering) nederst
til høyre på statuslinjen.
Objektet blir også uthevet på FilmStrip. Når du klikker på det ønskede objektet på FilmStrip, velges objektet
i arbeidsområdet.
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Hvis du klikker på et objekt i en gruppe, blir hele gruppen valgt og uthevet på FilmStrip.
Hvis du vil velge et objekt i den aktuelle gruppen, klikker du på det på FilmStrip.
Hvis du vil redigere formen på et valgt objekt i en gruppe, høyreklikker du i arbeidsområdet for å åpne
modusen Edit Points (rediger punkter). Juster deretter formen.

Når du har funnet det ønskede objektet, klikk og dra punktene for å endre formen på
objektet. I kategorien Home (hjem) kan du sette inn flere punkter
, slette uønskede
punkter
eller slette objektet
.
Du kan også høyreklikke for å få tilgang til en dialogboks hvor du kan endre egenskapene for objektet, for
eksempel fyllmønster eller stinglengde.

Gå gjennom motiver
I modusen Edit Points (rediger punkter) bruker du venstre og høyre piltast på tastaturet til
å gjennom alle objektene i sekvensen. Du kan også klikke på et objekt i FilmStrip og bruke
pil opp og pil ned på tastaturet til å gjennom alle objektene i sekvensen.
Er du i modusen Box Select (valgramme)
, flyttes det valgte objektet i arbeidsområdet. Høyreklikk i
arbeidsområdet for å åpne modusen Edit Points (rediger punkter).

Bruk sletteikonet
til å fjerne valgt(e) objekt(er) fra motivet. Hvis du vil slette
kommandoer, bruker du venstre og høyre piltast på tastaturet til å gjennom alle objektene
i sekvensen til ønsket kommando er valgt. Du kan også velge ønsket kommando fra
FilmStrip.

Sette inn kommandoer
Bruk FilmStrip til å sette inn en ny fargeendring eller stoppkommando umiddelbart etter
det valgte objektet. Høyreklikk på filmstrip-en, og velg deretter ønsket alternativ fra
innholdsmenyen som vises.
Bruk Insert a Color Change (sett inn en fargeendring)
for å sette inn en fargeendring
etter det valgte objektet. Dialogboksen for fargevalg vises, slik at du kan velge en ny farge.
Bruk Insert a Stop (sett inn et stopp)
for å sette inn en stoppkommando etter det
valgte objektet.
Stoppkommandoen settes ikke inn hvis det allerede står en stoppkommando på samme sted.

Endre sekvensen for objekter
Du kan flytte objekter oppover og nedover langs FilmStrip ved hjelp av
klikk og dra, eller med piltastene (Layout Order (oppsettrekkefølge)).
Dette endrer rekkefølgen på objektene, og endrer derfor i hvilken
rekkefølge sømmene lages i det ferdige broderiet.
Hvis du vil flytte et utvalg objekter, kan du enten klikke øverst i en sekvens, og deretter
holde nede Shift-tasten og klikke nederst i den ønskede sekvensen, eller du kan holde
nede Ctrl-tasten og klikke på de ønskede objektene. Klikk deretter på ønsket Layout
Order-knapp (oppsettrekkefølge). Du kan også bruke klikk og dra ved å flytte
glidebryteren oppover eller nedover i listen til ønsket punkt, og deretter slippe
museknappen.
Bruk om ønskelig fargearket og knappene under Hide Object Types (skjul objekttyper) til å skjule andre
objekter. Dette kan være en raskere metode for å flytte det ønskede objektet.
Dersom du drar eller setter inn objekter mellom to elementer i en gruppe, blir de en del av den aktuelle
gruppen, med mindre du setter dem inn rett etter toppteksten for gruppen. Hvis du vil sette dem inn i
begynnelsen av gruppen, drar du inn mot midten, og deretter flytter du dem oppover.

Når du bruker klikk og dra til å flytte til en del av listen som ikke vises, kan du flytte pekeren
over toppen eller under bunnen av listen, for å bla gjennom listen automatisk. Flytt
pekeren lenger over eller under listen for å bla raskere. Flytt pekeren inn i listen igjen for å
slutte å bla gjennom listen.
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Selv om du flytter et objekt oppover og nedover langs FilmStrip, endres ikke objektets
posisjon i arbeidsområdet. Det kan imidlertid endre utseendet på motivet, alt etter om det
endrer overlappingen med tilstøtende objekter eller ikke.
Den første fargeendringen kan ikke flyttes i FilmStrip. Det er heller ikke mulig å flytte et objekt over den
første fargeendringen i FilmStrip, med mindre det er en annen fargeendring. Det vil si at den første
fargeendringen i motivet ikke kan fjernes, og ingenting kan flyttes foran den, men den kan imidlertid
byttes ut.

Bruk Display Group Contents (vis innhold i grupper)
for å veksle mellom å vise
objektene i gruppene i FilmStrip, og å bare vise overskriftsradene i gruppene i FilmStrip.
Fjern merket for Display Group Contents (vis innhold i grupper) for å gjøre det enklere å flytte grupper
innad i motivet.

Redigere linjer og områder
Du kan endre formen på en linje eller et
område ved å flytte punktene som angir
konturen.
Hvis du vil velge et annet objekt, kan du
klikke på det i arbeidsområdet eller
FilmStrip. Du kan også bruke venstre og
høyre piltast til å gå gjennom objektene i
den rekkefølgen de skal brukes i motivet.
Når du velger et objekt direkte fra
arbeidsområdet, må du klikke nær et av
punktene som angir objektet.
Hvis de synlige fargene eller objektfiltrene endres,
velges det sist synlige objektet automatisk. Endre
derfor visningen av motivet før du velger objektet du vil redigere. Se “Vise motiver” på side 17.

Når ønsket linje eller område er valgt, kan de tilhørende punktene flyttes. Punktene vises
som små sirkler eller firkanter. Enkelte typer sømobjekter, for eksempel én enkelt søm, har
et fast antall punkter.
Firkantede punkter brukes til rette linjer og i hjørner. Runde punkter brukes til buede linjer.

Andre objekter, for eksempel fyllområder, forsting og satengsøm, kan ha et hvilket som
helst antall punkter, og punkter kan settes inn og slettes, slik at man får bedre kontroll over
formen. Start- og endepunktene for fyll- og satengsøm-områder kan endres, og dette
gjøres vanligvis for å redusere behovet for klipping. Satengsøm-områder har vinkellinjer
som brukes til å styre vinkelen på satengsømmen.
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Fargeendring og stoppkommandoer, og sømjusteringer, vises som et enkeltstående
punkt når det er valgt.
Sluttmarkør
Sluttmarkør

Startmarkør
Kildemarkør

Startmarkør
Fyllområder har så mange punkter de behøver for
å angi konturene rundt dem, og de har også
flyttbare start-, slutt- og kildemarkører.

Sømvinkellinjer

Satengsøm-områder har flyttbare start- og
sluttmarkører, og justerbare sømvinkellinjer

Flyttbare punkter
Punktene som skisserer det valgte sømobjektet (satengsømstolpe, fyllområde, forsting
osv.) vises som små firkanter og sirkler.
Objekttypen vises også i FilmStrip og på statuslinjen. I FilmStrip vises også formen på
sømobjektene der dette er relevant. Punktene som brukes i begynnelsen og slutten av fyllog satengsøm-områder, vises ved hjelp av startog sluttmarkører
. Enkelte typer
fyllområder har også en kilde, som markeres med en oransje sirkel
(for Pattern Fill
(mønsterfyll) har markøren et håndtak). Satengsøm-områder har også sømvinkellinjer
med sekskantede ender. Når punktene vises, klikker og drar du i firkantene eller sirklene
for å flytte dem.
Hvis du flytter punktene som avgrenser et satengsøm-område, kan dette også påvirke sømvinkellinjene.
Hvis du flytter sømvinkellinjene, vil dette derimot ikke ha noe å si for formen på et satengsøm-område.

Redigere punkter
Bruk Edit Points (rediger punkter)
til å aktivere flytting og redigering av punktene i et
objekt hvis du bruker en annen funksjon. Du kan også klikke på et objekt for å velge det
og åpne modusen for redigering av punkter.

Gjøre linjene rette eller buede
Konturene rundt de fleste sømlinjer og områder kan ha både buede og rette deler:
Buede linjer må bestå av minst fire punkter. Det første punktet i et fyllområde eller
satengsømområde er alltid et ”hjørnepunkt” (firkantet). Det første og sist paret av punkter
i en stolpe er alltid firkantede.
Når du skal endre et buet linje-punkt (rundt) til et firkantet punkt, holder du nede Ctrltasten og klikker på punktet uten å flytte det. Når tilstøtende punkter er hjørner, er
sømmen mellom dem en rett linje. Dette er nyttig dersom for eksempel et punkt ikke ble
lagt til som et hjørne på ønsket sted i et fyllområde eller på en sømlinje.
Dersom du vil endre et hjørnepunkt til et buet linje-punkt (rundt), klikker du på punktet
uten å flytte det. Det må være minst to runde punkter ved siden av hverandre for å lage
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buede linjer, så hvis det er ett rundt punkt mellom to firkantede punkter, er linjene til det
runde punktet rette.

Punktet er en bue

Punktet er et hjørne etter Ctrl + klikk

Dersom en sømlinje ikke har nok punkter til å lage en bue der du vil ha det, bruker du Insert Point (sett inn
punkt)
for å legge til et ekstra punkt som du kan bruke i buen.

Flytt start- og endepunktene for områder
Start- og endepunktene for fyll- og satengsømområder vises med runde markører.
Startmarkøren
befinner seg på innsiden av objektet, og sluttmarkøren
befinner
seg på utsiden av objektet.
Klikk og dra i den ønskede markøren. Flytt markøren til det punktet du vil bruke som det
nye start- eller endepunktet for området. Slipp på ønsket sted. Da endres plasseringen av
markøren.
Markøren festes til det nærmeste punktet på kanten av objektet. Bruk Insert Points (sett inn punkter)
for å legge til et punkt.

Flytte kilden for områdene
Enkelte typer fyllområder har en kilde, som er markert med en
oransje sirkel
. Denne brukes til å flytte startpunktet for
mønsteret i et mønsterfyll eller midtpunktet for strålende fyll,
spiralfyll og formfyll. I et mønsterfyll har kilden et håndtak som
brukes til å justere vinkelen på fyllet.
Det vil si at i et mønsterfyllområde kan du styre både hvordan mønsteret
gjentas og vinkelen på det.

Kilden kan flyttes for områder
med strålefyll, spiralfyll og
formfyll. Dette angir
startpunktet for fyllet, for
eksempel punktet som
sømmene stråler ut ifra i et
strålefyll.
Kilden kan flyttes hvor som
helst i motivområdet. Det vil si
at du for eksempel kan lage
flere fyllområder av samme
type med en felles kilde. Flytt
ganske enkelt kilden til samme
posisjon i rutenettet for alle de ønskede områdene, slik at mønsteret av sømmer samles på
tvers av de valgte områdene.
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Endre sømvinkelen for satengsømområder
Satengsømområder har sømvinkellinjer som viser og
justerer vinkelen på sømmene som krysser området.
Sømvinkellinjene har sekskantede håndtak i hver
ende, og disse bruker du til å justere hver enkelt linje.
Klikk og dra i det ønskede sekskantede håndtaket.
Slipp på ønsket sted. Da endres plasseringen av
sømvinkellinjen. Hvis sømmen ikke flytter seg, er det fordi det nye endepunktet ikke er
brukbart. Dette skjer hvis du for eksempel prøver å tvinge to vinkellinjer til å krysse
hverandre innenfor området.
Du kan slette vinkellinjer ved å klikke på Delete Points (slett punkter) , og deretter
klikke på sekskanten i hver ende av linjen du vil slette. Høyreklikk når du er ferdig med å
slette sømvinkellinjer og/eller punkter.

Sette inn og slette punkter
Bruk Insert Points (sett inn punkter)

for å legge til et nytt punkt på den valgte linjen.

Du kan sette inn punkter på alle typer linjer og områder, bortsett fra Single Stitch (én enkelt søm). Med
denne objekttypen er alternativene Insert Points (sett inn punkter) og Delete Points (slett punkter) ikke
tilgjengelige. Når du lager stolper, legges det til et par punkter.
Du kan også sette inn punkter på reliefflinjer og MultiWave-linjer.

Klikk på sett inn punkter-ikonet , og klikk deretter på stedet der du vil legge til punktet
i det valgte objektet. Du kan også bruke Insert Points (sett inn punkter) til å legge til
sømvinkellinjer i satengsømområder ved hjelp av klikk og dra.
Bruk Delete Points (slett punkter)
til å slette punkter fra den valgte linjen.
Du kan slette punkter fra alle typer linjer og områder, bortsett fra Single Stitch (én enkelt søm). Når du lager
stolper, slettes det et par punkter. Du kan også slette punkter fra reliefflinjer og MultiWave-linjer.

Klikk på slett punkter-ikonet , og klikk deretter på punktene du vil slette i det valgte
objektet. Høyreklikk for å fullføre.
Du kan ikke slette alle punktene i et objekt. Et fyll- eller satengsømområde må inneholde minst tre punkter.
Satengsømborder, motivlinjer og forsting samt dobbel- og trippelsømlinjer må inneholde minst to
punkter. Et satengsømområde må også ha minst én sømvinkellinje. Bruk sletteikonet
til å fjerne alle
punktene for et objekt.

Konvertere punkter og Bezier-linjer
Bruk funksjonen Convert Points (konverter punkter)
til å veksle mellom typer av
punkter i en linje i Bezier-modus eller til å endre en punktlinje til en Bezier-linje eller en
Bezier-linje til en punktlinje.
Se referanseveiledningen for PREMIER+™ 2 Create hvis du vil vite mer om hvordan du tegner og justerer
Bezier-linjer.

Bruk Convert Points to Corner (konverter punkter til hjørne)
til å endre det valgte
punktet i en Bezier-linje til et hjørnepunkt (et punkt uten håndtak). Høyreklikk for å velge
bort funksjonen.
Bruk Convert Points to Smooth (konverter punkter til utjevning)
til å endre det valgte
punktet i en Bezier-linje til et utjevningspunkt (et punkt med håndtak som kan justeres
individuelt). Høyreklikk for å velge det bort.
Bruk Convert Points to Symmetric (konverter punkter til symmetrisk)
til å endre det
valgte punktet i en Bezier-linje til et symmetrisk punkt (et punkt med håndtak som har
samme avstand fra punktet).
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Slette hull, reliefflinjer og MultiWave-linjer
Bruk rullegardinmenyen Delete (slett)
i kategorien Edit (rediger) til å slette ett eller flere
hull
eller én eller flere reliefflinjer
fra det valgte området, eller én eller flere
MultiWave-linjer
fra det valgte MultiWave-fyllområde.

Velge en blokk med objekter
Ved hjelp av valgfunksjonene i kategorien Home (hjem) kan du velge en blokk med
objekter. Du kan endre størrelse på, rotere, speilvende, flytte, kopiere og klippe ut en slik
blokk. Det kan være enklere å velge en blokk når du har valgt fargene som skal vises og/
eller endret hvilke objekttyper som er synlige. Når en blokk er valgt, plasseres det en
valgramme rundt den. Valgrammen har blå håndtak som kan brukes til å endre størrelse,
rotere og speilvende blokken.
Håndtakene er blå fordi du fritt kan endre utvalget uten at stingtettheten eller stinglengden i objektene
endres. Det er fordi stingene ikke lages før du bruker Export Embroidery (eksporter broderi).
Klikk og dra inni blokken for å flytte den.
Speilvend i lengden-håndtak

Klikk og dra i de firkantede
Resizehjørnehåndtakene for å endre størrelsen
håndtak
på blokken. Hold nede Ctrl-tasten mens du
klikker og drar, for å endre størrelse
proporsjonalt. Hold nede Shift-tasten for å Speilvend
Rotasjonsendre størrelse fra midten. Klikk og dra i det i sideveishåndtak
runde rotasjonshåndtaket for å rotere
håndtak
blokken fritt. Klikk og dra i
Roteringsroteringssenteret
for å rotere rundt et
senteret
annet punkt. Klikk på de trekantede
håndtakene for å speilvende blokken
vannrett
eller loddrett
.
Bruk Rotate 45 (roter 45)
for å rotere den valgte blokken med objekter i trinn på
45 grader. Du kan om ønskelig flytte roteringssenteret
før du roterer.
Bruk Modify Block (endre blokk)
til å åpne dialogboksen for å endre blokk, hvor du kan
vise og endre størrelsen, roteringen og vridningen for den valgte blokken. Hvis ingen
objekter er valgt, endres hele motivet.
Når du velger ut sømmer, er det bare objekter som omsluttes fullstendig av valgrammen, som tas med i
utvalget. Du vil ofte måtte krysse sømmer med forsting når du skal gjøre et utvalg. Disse objektene er ikke
med i utvalget, ettersom de ikke er helt omsluttet av valgrammen.

Når du bruker lim inn- eller en av innsettingsfunksjonene til å legge til et nytt utvalg i
motivet, velges det automatisk som gjeldende blokk og Box Select (valgramme) aktiveres.
Klikk i arbeidsområdet utenfor en blokk for å velge den bort. Høyreklikk for å velge bort en
blokk og slå av valgfunksjonen.
Bruk Select Last Visible (velg siste synlige)
i FilmStrip til å velge det siste objektet som
ikke har blitt skjult av fargevalgfunksjonen, noen av objektfiltrene eller glidebryteren i
enden.

Valgfunksjoner
Det er bare objekter som omsluttes fullstendig av en valgramme som tas med i utvalget.

Bruk Box Select (valgramme)
til å klikke og dra for å tegne et rektangel rundt området
du vil merke. Box Select (valgramme) aktiveres også automatisk når du limer en blokk inn i
et motiv.
Med Freehand Point Select (frihåndsvalg av punkt)
klikker du på en rekke punkter for å
lage en uregelmessig kontur av rette eller buede linjer rundt det ønskede området.
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Med Freehand Select (frihåndsvalg)
klikker og drar du for å tegne en kontur rundt det
ønskede området.
Select All Visible (velg alle synlige) er en funksjon hvor du med bare ett klikk velger alle
synlige objekter i motivet.
Bruk Replace Selection (erstatt utvalg)
til å erstatte de valgte objektene med det nye
utvalget. Bruk Add to Selection (legg til i utvalg)
til å legge til det nye utvalget i de
valgte objektene. Bruk Remove from Selection (fjern fra utvalg)
til å fjern det nye
utvalget fra de valgte objektene.

Flervalgsfunksjoner og grupper
Flervalgsfunksjoner
Bruk flervalgsfunksjonene til å velge mer enn ett objekt om gangen. I FilmStrip holder du
nede Ctrl-tasten og klikker på objektene du vil bruke. Det plasseres en valgramme rundt
de valgte objektene. Du kan også bruke en av flervalgsfunksjonene i området Select
(velg). De valgte objektene omgis av en valgramme med en heltrukken kontur og blå
håndtak. Tekst, SuperDesign og innsatte broderier beholder de oransje (gruppe-)
håndtakene. Du kan tilpasse, rotere og speilvende hele utvalget.
Hvis du klikker utenfor valgrammen, skilles motivene fra hverandre. Bruk angre-ikonet
på nytt.

eller velg dem

I PREMIER+™ 2 Create kan du redigere objekter hver for seg, i en valgt blokk eller i grupper
som forblir et utvalg også etter lagring. Hvis du vil endre form eller egenskaper for et
enkeltstående objekt inni en gruppe, velger du det i FilmStrip.
Når du bruker Insert (sett inn)
grupperes alle seksjonene.

eller Open (åpne)

til å laste inn et motiv som inneholder grupper,

Gruppere
Bruk Group (grupper)
for å lage en mer
permanent gruppe av alle de valgte objektene.
Bruk grupper-funksjonen til å gruppere objektene
permanent, eller til å lage en midlertidig gruppe
når du skal flytte eller redigere dem.
En gruppe kan endres på samme måte som et utvalg.

De grupperte objektene omgis av en valgramme
med en heltrukken kontur og oransje håndtak.
Du kan tilpasse, rotere og speilvende gruppen.
Dersom du klikker utenfor valgrammen, og deretter klikker
på ett av objektene i gruppen, er objektene fremdeles
gruppert.

Bruk Ungroup (fjern gruppering)
for å dele opp
den valgte gruppen i individuelle objekter.
Bruk Select Similar from Visible (velg lignende fra synlige)
til å velge alle synlige
objekter med lignende egenskaper (dvs. det samme navnet i FilmStrip); velg for eksempel
alle områder med strålende fyll, eller alle satengsømlinjer.
Bruk Select Similar from Group (velg lignende fra gruppe) til å velge alle objekter med
lignende egenskaper (dvs. det samme navnet i FilmStrip) som er i den samme gruppen.
Objekter med lignende egenskaper som er i en annen gruppe, eller som ikke er i noen gruppe, velges ikke.
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Klippe ut, kopiere, lime inn, duplisere og sette inn objekter
Når du har valgt et objekt, kan du klippe det ut og kopiere det. Det er bare objekter som
omsluttes fullstendig av valgrammen, som tas med i utvalget. Utvalget av objekter på
utklippstavlen kan limes inn så mange ganger du ønsker i Design-vinduet, eller i et separat
PREMIER+™ 2 Create-vindu.
Bruk sletteikonet

til å fjerne en blokk med objekter fra motivet.

Bruk Cut (klipp ut)
til å klippe ut de valgte objektene og plassere dem på
utklippstavlen.
Bruk Copy (kopier)
til å kopiere de valgte objektene til utklippstavlen, uten at dette
påvirker det gjeldende utvalget. Hvis ingen objekter er valgt, kopieres hele motivet.
Bruk Paste (lim inn)
eller Paste and Replace (lim inn og erstatt) i kategorien Home
(hjem) for å lime objektene på utklippstavlen inn i motivet igjen, eller i et separat
PREMIER+™ 2 Create-vindu. Det første objektet i blokken plasseres på samme sted på
arbeidsområdet etter det valgte objektet eller det sist synlige objektet i motivet. Du kan
også bruke Paste into Center (lim inn i midten) .
Fargeendringer overføres bare dersom de er i den kopierte blokken. Dersom det ikke er noen fargeendringer i
en innlimt blokk, vil alle objektene bruke trådfargen som allerede er i bruk der du limer inn blokken.
Broderier du har kopiert fra andre PREMIER+™ 2 Embroidery System-moduler kan ikke limes inn i
PREMIER+™ 2 Create, men du kan bruke Insert Embroidery (sett inn broderi)
til å importere broderier fra
andre moduler, og flytte et motiv til en annen modul ved hjelp av Copy Embroidery (kopier broderi) .

Trykk på Duplicate (dupliser)
for å lage en kopi av de valgte objektene, som limes inn
automatisk i arbeidsområdet nedenfor og til høyre for originalen, og etter de valgte
objektene i sømsekvensen.

Sett inn broderi
Bruk Insert Embroidery (sett inn broderi)
til å sette inn et hvilket som helst broderi i
motivet du arbeider på. Et broderi som er satt inn, konverteres automatisk til sømobjekter
og settes inn som en gruppe. Det første objektet i gruppe plasseres etter det valgte
objektet eller det sist synlige objektet i motivet. Broderiene settes inn i den størrelsen de
ble laget i, eller blir automatisk gjort så små at de passer inn i gjeldende ramme.
Bruk Insert (sett inn)

til å sette inn en motivkonturfil av typen .edo eller .can.

Sett inn bokstaver
Bruk Insert Lettering (sett inn bokstaver) til å sette inn bokstaver fra en hvilken som
helst skrifttype i PREMIER+™ 2 Embroidery System i motivet du arbeider på. Det første
objektet i tegnet du har satt inn, plasseres etter det valgte objektet eller det sist synlige
objektet i motivet. Tegnet settes også inn som en gruppe, slik at du kan flytte, endre
størrelse, speilvende, rotere, kopiere eller klippe det ut. Tegnene settes inn i valgt størrelse
i samsvar med A-tegnet i skrifttypen.

Sett inn SuperDesign
Bruk Insert SuperDesign (sett inn SuperDesign)
for å sette inn et SuperDesign fra
SuperDesign-settene som er tilgjengelige i PREMIER+™ 2 Create. SuperDesign er
spesialmotiver som du kan endre størrelse på, og samtidig holde stingtettheten konstant.
Enkelte SuperDesign er flerfargede, og sømtypen og stilen kan endres for mange av dem.
Endre størrelse, proporsjoner, sømtype og trådfarge.
Velg en stil for bestemte SuperDesign-sett. Animals 1-settet (dyr 1) inneholder for
eksempel stilene Natural (vanlig), Sepia og Line (linje).
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Lage en tegning

6

Det finnes en rekke tegnefunksjoner tilgjengelig for vektorgrafikk-filer (bilder du enkelt
kan endre størrelse på, med linjer, buer og former). I tillegg til standardfunksjonene har
PREMIER+™ 2 Create også Send To Wizard , som gjør det mulig for deg på konvertere
vektortegninger direkte til et brodermønster (.edo).
Bruk kategorien Draw (tegn) til å velge, ordne og redigere tegningen, og til å lage
mønstermotiver og maskinsømmer.
Lag en gruppe av de valgte objektene, eller fjern grupperingen fra grupperte objekter
Bruk Combine Paths (kombiner linjer) til å slå sammen linjer, for å lage
Vis FilmStrip og rutenett
former eller hull
Juster eller roter de valgte objektene

Gjenta det valgte motivet
Bruk en valgfunksjon til velge en del av eller hele tegningen
Klipp ut, kopier, lim inn eller slett de valgte objektene

Lag motivmønstre
og maskinsømmer

Bruk kontrollpanelet i vinduet Draw (tegn) til å velge farger, tegne linjer og fyllområder, og
til å legge til utklipp, former og bokstaver i tegningen, og redigere de tilhørende linjene og
fyllområdene.
Plukk ut en linjefarge, eller match en linjefarge til nyansen i fargefeltet
Vis og bytt om på linje- og fyllfargene
Plukk ut en fyllfarge, eller match en fyllfarge til nyansen i fargefeltet
Velg et fargetema
Plukk ut en farge i paletten
Velg om du vil bruke et fyll innenfor en lukket linje (form)
Velg linjebredden, eller bruk et fyllområde uten en linje rundt
Tegn jevne eller kantete linjer, eller legg til former i tegningene
Sett inn utklipp eller tekst i tegningen

Legg til, fjern eller juster punktene i en linje, eller bruk kniven
til å kutte en linje
Velg innstillingene for det valgte Create-verktøyet

Vis innholdet på utklippstavlen

Linjene konverteres til forsting (0,5 eller 1 mm), trippelsøm (2 mm) eller satengsøm (3 mm eller mer),
avhengig av bredden. Fylte områder konverteres til mønsterfyll.
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Velge tegnefarger
Bruk feltet Color (farge) og fargepaletten til å
velge fargene som skal brukes i linjene og
fyllene du tegner.
I fargefeltet vises fargene som er valgt for linje
og fyll. Den øverste fargen er linjefargen og
den nederste fargen er fyllfargen.
■
■
■

■

Fargefelt
Tema
Fargepalett

Venstreklikk på en farge i fargepaletten for å velge den som linjefarge.
Høyreklikk på en farge i fargepaletten for å velge den som fyllfarge.
Hvis du vil velge en farge som ikke finnes i fargepaletten, dobbeltklikker du på en av
fargene i feltet Color (farge) for å åpne dialogboksen for farger. (Når du har valgt en farge,
settes den inn som linje- eller fyllfarge, avhengig av hvilken farge du klikket på i
fargefeltet.)
Bruk Pick Line Color (plukk ut en linjefarge)
eller Pick Fill Color (plukk ut en fyllfarge)
til å velge en farge fra bildet på skjermen.

Temaer
Hvis du vil endre fargespekteret i fargepaletten, klikker du på rullegardinlisten Theme
(tema) og velger ett av temaene Standard, Spring (vår), Summer (sommer), Fall (høst) og
Winter (vinter). Bruk Edit Themes (rediger temaer) til å lage og velge dine egne
fargepaletter.

Match linjefarge
Bruk Match Line Color (match linjefarge)
1
2
3
4

til å endre fargen på en eksisterende linje.

Bruk Freehand Draw (frihåndstegning)
til å tegne en linje i tegneområdet.
Velg en ny farge fra fargepaletten.
Klikk på match linjefarge-ikonet
.
Klikk på linjen du har tegnet. Linjen fylles med den nye fargen.
Match Line Color (match linjefarge) og Match Fill color (match fyllfarge) er aktivert til du velger en annen
funksjon.

Match fyllfarge
Bruk Match Fill Color (match fyllfarge)
1
2
3
4
5

til å endre fargen på et eksisterende fyll.

Velg linje- og fyllfarger.
Klikk på Shapes Draw (tegn former)
, og deretter klikker og drar du i tegneområdet for å tegne en
form. Formen fylles med fyllet du har valgt.
Høyreklikk på en farge for å velge en ny fyllfarge fra fargepaletten.
Klikk på match fyllfarge-ikonet
.
Klikk på fyllområdet i formen du har tegnet. Formen fylles med den nye fargen.

Linjer og fyll
Velg linjer og fyll fra delene Lines (linjer) og Fills (fyll). Bruk No Line (ingen linje)
til å
tegne et fyllområde uten en linje rundt. Velg en linje , og velg en linjebredde fra
rullegardinlisten. Bruk No Fill (ikke fyll)
når du ikke vil legge til et fyll innenfor en lukket
linje. Bruk et Solid Fill (heldekkende fyll)
innenfor en hvilken som helst lukket linje (form).

Frihåndstegning
Bruk Freehand Draw (frihåndstegning)
pekeren.
1

46

til å tegne en linje som følger bevegelsen til

Velg ønsket linjefarge fra feltet Color Select (velg farge).
Når du skal lage et lukket område, må du også velge en fyllfarge.

PREMIER+™ 2 Create Lage en tegning

2
3
4
5
6

Klikk på ikonet for frihåndstegning
.
Velg en linjetykkelse fra rullegardinlisten i delen Lines (linjer).
Hvis du vil, kan du gjøre linjen mer eller mindre jevn ved å klikke på ønsket innstilling i feltet
Smoothness Options (alternativer for jevnhet).
Klikk og dra over arbeidsområdet fra ønsket startpunkt til ønsket endepunkt for å tegne en
linje. Frihåndslinjen vises mens du tegner den.
Løft pennen eller slipp museknappen for å fullføre frihåndslinjen.

Mangekantet tegning
Bruk Polygon Draw (mangekantet tegning)
til å sette inn punkter som benyttes til å
lage en linje. Polygon Draw (mangekantet tegning) er en god metode for å tegne en buet
linje eller en linje med rette seksjoner. Hold nede Ctrl-tasten mens du setter inn et punkt
for å lage en vinklet seksjon. Punktet vises som et kvadrat, og den delen av linjen
konverteres til punkter uten buer.
Når du har valgt Snap to Line (fest til linje), og musepekeren er nær en eksisterende linje,
endres pekeren til en diagonal stolpe .

Alle punkter som settes inn mens den diagonale stolpen vises, flyttes oppå den gamle
linjen, og den nye linjen festes til den gamle. Når du har valgt Snap to Grid (fest til
rutenett)
i kategorien Draw (tegn), blir alle punkter som settes inn ved hjelp av
Polygon Draw (mangekantet tegning) festet til nærmeste linje i rutenettet.

Føye sammen linjer
Du kan føye linjer sammen med en hvilken som helst annen linje, eller sammen med seg
selv, ved hjelp av enten Freehand Draw (frihåndstegning)
eller Polygon Draw
(mangekantet tegning)
.

Lukkede linjer
Dersom en linje tegnes nær sitt eget startpunkt, endres musepekeren
til et kryss
. Hvis du fullfører denne linjen mens pekeren er et kryss,
lukkes linjen slik at den danner et område som kan fylles.
I Freehand Draw (frihåndstegning) fullfører du linjen ved å slippe museknappen.
I Polygon Draw (mangekantet tegning) høyreklikker du i tegneområdet for å fullføre
linjen.

Feste til en linje
Når Freehand (frihåndstegning)
eller Polygon Draw (mangekantet
tegning)
er valgt, og pekeren er plassert nær enden av en
eksisterende linje, endres pekeren til et plusstegn . Hvis linjen fullføres
mens pekeren er et plusstegn, fester den nye linjen seg til den
opprinnelige linjen og overtar de samme egenskapene (det vil si at den
får samme farge).
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Tegne former
Bruk Shapes (former)
til å lage former i tegningen. Formen tegnes som en
lukket linje, som kan fylles. Velg formen fra rullegardinlisten. Syttifem ulike
former er tilgjengelige.
Hold nede Ctrl-tasten mens du bruker Shapes (former)
for å bevare de opprinnelige
proporsjonene i formen. Du kan for eksempel bruke Ctrl-tasten til å tegne et kvadrat i stedet for
et rektangel, eller en sirkel i stedet for en ellipse.
Dersom Snap to Grid (fest til rutenett) er aktivert når du tegner en form, festes formen til linjene i rutenettet.

Tegne en form
1
2
3
4
5

6

Velg ønsket linje- og fyllfarger og -typer.
Klikk på former-ikonet
.
Velg den typen form du vil tegne, fra rullegardinlisten i verktøy-feltet.
Klikk på alternativet med en ”x” i midten for å tegne en form med startpunkt i midten, eller
alternativet med en ”x” i hjørnet for å tegne en form med startpunkt øverst i venstre hjørne.
Former tegnes som standard fra midten.
Når du klikker og drar over arbeidsområdet fra ønsket startpunkt til ønsket
endepunkt, vises formen i tegneområdet.
Målene vises i statuslinjen. Formen kommer til syne når du løfter pennen eller
slipper museknappen.
Hvis formen må flyttes, bruker du enten Box Select (valgramme)
eller Freehand
Select (frihåndsvalg)
for å velge rektangelet, og deretter flytter du rektangelet
til ønsket sted. Du kan også klikke på angre-ikonet
og tegne formen på nytt.

MiniPics
Bruk MiniPics
til å legge til noen av de små utklippsbildene som følger med
PREMIER+™ 2 Embroidery System. MiniPic-bilder du har lagt til, velges automatisk, slik at
du kan flytte eller kopiere dem.
Du kan se navnet på et MiniPic ved å holde pekeren over ønsket miniatyrbilde.
Hvert MiniPic-bilde for vinduet Draw (tegn) settes inn som en gruppe, slik at den kan velges separat senere.

Tekst
Bruk Text (tekst)
til å legge til tekst i bildet ved å bruke en av TrueType®- eller Open
Type®-skrifttypene som er tilgjengelige på datamaskinen. Teksten tegnes med de valgte
linje- og fyllfargene. Velg mellom vanlig, fet, kursiv eller fet kursiv skriftstil, og juster
skriftstørrelsen punkt for punkt.

Legge til tekst i tegningen
1
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Velg fargene du vil bruke på linjen og fyllet, i feltet Color (farge). Bruk Pick Line Color (plukk ut
linjefarge)
eller Pick Fill Color (plukk ut fyllfarge)
hvis du vil velge farger fra bildet.
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4
5
6
7
8

9
10
11

Klikk på tekst-ikonet
.
Klikk i arbeidsområdet der du vil at teksten skal begynne, for å åpne dialogboksen Create Text (lag
tekst).
Klikk på rullegardinfilen for Font (skrifttype) og velg den ønskede TrueType®-skrifttypen som er
installert på datamaskinen.
Klikk på rullegardinpilen for stil og velg Regular (vanlig), Bold (fet), Italic (kursiv) eller Bold Italic (fet
kursiv).
Angi størrelsen på punktene ved å skrive inn et tall, eller klikk på rullegardinpilen og velg en
punktstørrelse.
Markørpilen blir til en I-stolpe når du klikker i tekstfeltet. Skriv inn ønsket tekst. Trykk på Enter for å
lage en ny linje og skrive inn mer tekst. Når du er ferdig med å skrive inn ønsket tekst, klikker du på OK.
Teksten vises i en uthevet boks til høyre for stedet der du klikket etter at du valgte tekst-ikonet
.

Høyreklikk for å velge bort tekst-funksjonen. Valgrammen har håndtak som du kan bruke til å justere
den.
Du kan om ønskelig bruke resize-håndtakene for å gjøre teksten større eller mindre. Hold nede Ctrltasten for å endre størrelse proporsjonalt, og hold nede Shift-tasten for å endre størrelse fra midten.
Bruk rotasjonshåndtaket til å rotere teksten i en hvilken som helst retning.
Klikk hvor som helst utenfor valgrammen for å fjerne merkingen.
Bruk Encore (én gang til) og Multiply (lag flere) til å lage kopier av teksten automatisk.

Redigere tegninger
I vinduet Draw (tegn) i PREMIER+™ 2 Create består alle tegningene av linjer eller grupper
med linjer (objekter), og hver linje angis av en rekke punkter (noder). Du kan velge en
hvilken som helst enkeltstående linje og endre den ved å justere, legge til eller slette
noder.
Nodetypene varierer i henhold til hvor de er plassert på linjen og
hvilken form linjen har.
Når linjen først tegnes som frihåndstegning, er endenodene kvadratiske.
Nodene på en linje i en mangekantet tegning er runde, med mindre du
brukte Ctrl-tasten.

Runde noder angir en buet linje. Nodene i hver ende av en buet
linje er en sirkel inni en sirkel, mens de i midten er en tom sirkel.
Du kan endre en rund node til en kvadratisk node ved å holde nede Ctrltasten og klikke på noden. Endre den til en rund node igjen ved å slippe Ctrltasten og klikke på noden på nytt.

Kvadratiske noder angir en rett linje med vinklede seksjoner.
Nodene i hver ende av en vinklet linje er et kvadrat inni et kvadrat,
mens de i midten er tomme kvadrater. Start- og endenodene er
en sirkel inni en sirkel, eller et kvadrat inni et kvadrat. Startnoden er grønn og endenoden
er rød.
Bruk Reverse Path (reverser søm) til å reversere start- og endenodene for den valgte linjen.

Redigere, legge til og slette noder
Bruk Edit Nodes (rediger noder)
til å endre plasseringen av nodene på den valgte
linjen. Når du flytter en rund node, påvirker dette de to linjeseksjonene på hver side av
denne noden. Det er dette som gjør linjen jevn. Du kan feste én linje til en annen ved å
føye sammen to endenoder. Egenskapene for linjen som fester seg, overføres til linjen det
festes til.
Bruk Delete Nodes (slett noder)
til å fjerne den valgte noden. Dersom du sletter en
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node mellom to andre noder, tegnes linjen på nytt mellom nodene som står igjen. Bruk
Add Nodes (legg til noder)
for å legge til en node på den valgte linjen. Bruk Edit Line
(rediger linje)
til å endre formen på den valgte linjen.
Bruk kutte-verktøyet
til å kutte den valgte linjen, formen eller gruppen (objektet) i to
deler. Én del velges automatisk.

Velg linjen

Tegn kuttelinjen

Høyreklikk for å kutte

Alle fylte former konverteres til linjer når de kuttes med kniven.

Velge objekter
Når du bruker et av redigeringsverktøyene, omgis den aktive linjen eller området av en
ramme. Hvis du velger denne rammen, kan du flytte, endre størrelse på, speilvende, rotere
og skyve linjen eller området. Valgfunksjonene kan også brukes til å velge og endre flere
individuelle objekter på én gang, eller flere objekter som danner en gruppe.
Når et av redigeringsverktøyene er aktivert, kan
du velge flere enn ett objekt ved å holde nede Ctrltasten og klikke på de ønskede objektene i
FilmStrip. Når du velger ut sømmer, er det bare
objekter som omsluttes fullstendig av
valgrammen, som tas med i utvalget.
Høyreklikk på en blokk for å endre egenskapene
for linjene og fyllene i blokken ved hjelp av
dialogboksen Object Properties
(objektegenskaper).

Speilvend i lengden-håndtak
Resizehåndtak
Speilvend
i sideveishåndtak

Rotasjonshåndtak

SkyvRoteringsNår du bruker lim inn- eller en av
senteret
håndtak
innsettingsfunksjonene til å legge til et
nytt utvalg i motivet, velges det
automatisk som gjeldende blokk og Box Select (valgramme)
aktiveres. Klikk i
tegneområdet utenfor en blokk for å fjerne merkingen av den.
Høyreklikk for å velge bort en blokk og slå av gjeldende valgfunksjon.
Valgramme

Klikk og dra for å tegne et rektangel rundt området du vil merke.

Frihåndsvalg

Klikk og dra for å tegne en uregelmessig kontur rundt det ønskede
området.

Frihåndsvalg av punkt

Klikk på en rekke punkter for å lage en uregelmessig kontur av rette
eller buede linjer rundt det ønskede området.

Velg alle

Velg alle synlige objekter i tegningen med bare ett klikk.

Erstatt utvalg

Erstatt det valgte området med det nye utvalget.

Legg til i utvalg

Legg til det nye utvalget i det valgte området.

Fjern fra utvalg

Fjern det nye utvalget fra det valgte området.

Bruk Rotate 90º (roter 90º)
til å rotere alle objektene i en blokk rundt
roteringssenteret
.
Bruk sletteikonet
til å slette en valgt blokk med objekter, eller bruk slettetasten.
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Justeringsverktøy
Justeringsverktøyene sørger for nøyaktig justering av objekter. Velg objektene du vil
justere, og bruk deretter et av justeringsverktøyene. Objektene kan justeres vannrett eller
loddrett. De kan også midtstilles.
Align Left (juster mot venstre)
justerer alle de valgte objektene etter den venstre
kanten av objektet som er lengst mot venstre. Align Center (juster mot midten)
midtstiller alle de valgte objektene vannrett i forhold til hverandre. Align Right (juster mot
høyre)
justerer alle de valgte objektene etter den høyre kanten av objektet som er
lengst mot høyre. Distribute Horizontally (fordel vannrett)
justerer alle de valgte
objektene vannrett, med lik avstand mellom dem.
Align Top (juster mot toppen)
justerer alle de valgte objektene etter den øverste
kanten på det høyeste motivet. Align Middle (juster mot midten)
midtstiller alle de
valgte objektene loddrett i forhold til hverandre. Align Top (juster mot bunnen)
justerer alle de valgte objektene etter den nederste kanten på det laveste motivet.
Distribute Vertically (fordel loddrett)
justerer alle de valgte objektene loddrett, med lik
avstand mellom dem.
Bruk Center In Hoop (midtstill i ramme)
til å flytte de valgte objektene til midten av
rammen.

Gruppere og fjerne gruppering for valgte objekter
Rediger linjer eller områder hver for seg, i en valgt blokk eller i grupper som kan forbli en
seksjon også etter lagring. Du kan også sette inn grupper i større grupper.
Når du laster en tegning ved hjelp av innsettingsfunksjonen, blir alle seksjonene gruppert sammen.

Ett MiniPic er én gruppe

Når grupperingen er fjernet,
er det en blokk

Flytt en del separat

Bruk Group (grupper)
for å lage en gruppe av alle motivene som er valgt. Du kan enten
gruppere objektene permanent, eller gruppere dem midlertidig mens du flytter eller
redigerer dem.
En gruppe kan endres på samme måte som en blokk.

Bruk Ungroup (fjern gruppering)
i rullegardinmenyen for gruppe, for å dele opp den
valgte gruppen i individuelle objekter. Dette kan være linjer, områder som er fylte eller
ikke fylte, eller mindre grupper.
Fjern gruppering-funksjonen kan bare brukes når du har valgt en gruppe.
Bruk Ungroup (fjern gruppering) etterfulgt av Delete (slett), og deretter Group (grupper) på nytt for å fjerne
en uønsket seksjon fra en tegning.

Bruk Ungroup All (fjern gruppering for alle)
i rullegardinmenyen Group (grupper)
å dele opp alle gruppene i den valgte gruppen i deres individuelle linjer og områder.
Bruk Select All (velg alle)
en hel tegning.

til

og deretter Ungroup All (fjern gruppering for alle) for å fjerne grupperingen i
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FilmStrip
Bruk FilmStrip til å vise strukturen i objektene du tegner. Vis strukturen i
tegningen ved å åpne gruppene i den. Undersøk og flytt de individuelle
linjene eller fyllene (banene) og gruppene i de gruppene.
FilmStrip viser sekvensen av objekter i tegningen. Det valgte objektet
utheves i FilmStrip, og du kan velge objekter direkte i FilmStrip. Hvis du
vil velge flere objekter som står ved siden av hverandre, holder du nede
Shift-tasten og klikker på objektene i starten og slutten av sekvensen.
Hvis du vil velge objekter som ikke står ved siden av hverandre, holder du
nede Ctrl-tasten og klikker på de ønskede objektene.
Bruk Combine Paths (kombiner baner)
for å kombinere banene
(linjene) for de valgte objektene. Denne brukes vanligvis for å lage et hull
i fyllet til en form.
Bruk Uncombine Paths (opphev kombinering av baner) til å dele opp et objekt som er
kombinert ved hjelp av Combine Paths (kombiner baner).

Encore (én gang til) og Multiply (lag flere)
Bruk Encore-funksjonen
til å sette inn gjentatte kopier av den valgte
tegningen i en linje over tegneområdet.
Antall kopier beregnes automatisk for å fylle
tegneområdet. Tegningene plasseres i en linje
fra venstre mot høyre, og midtstilt i
tegneområdet.
Bruk Multiply (lag flere)
til å gjenta
tegninger eller redigeringshandlinger automatisk ved å speilvende sideveis eller nedover,
eller rotere. Alle endringer i tegningen, for eksempel linjer og grupper som er lagt til,
redigert, limt inn og fjernet, mangfoldiggjøres.
Du kan bruke valgfunksjonene, og Group (grupper) og Ungroup (fjern gruppering), mens Multiply (lag
flere) er aktivert.

Multiply-funksjonen speilvender eller roterer bildene. Eksisterende objekter påvirkes ikke,
selv om de redigeres, men de valgte objektene eller eventuelle nye objekter som du enten
tegner eller limer inn, speilvendes eller roteres.
Du kan ikke feste én linje til en annen i Multiply-modus.

Velg alternativene for speilvending og rotering, for å gjenta handlingene.
Forhåndsvisningene i tegneområdet viser hvordan handlingene gjentas i samsvar med
gjeldende utvalg. Klikk på Multiply (lag flere)
i kategorien Draw (tegn) for slå på og av
denne funksjonen. De blå speilvendingslinjene vises i tegneområdet når du konfigurerer
Multiply-funksjonen og når den er slått på.

Bruk Reflect 8-Way (speilvend 8 ganger) til
å lage åtte kopier. Flere blå linjer viser de
åtte segmentene.
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Bruk Rotate 8-Way (roter 8 ganger) til å lage
åtte roterte kopier rundt Multiply-midtpunktet.
Flere blå linjer viser de åtte segmentene.

Motivmønstre, maskinsømmer
og mønster

7

Bruke motivmønstre
Et motivmønster er laget slik at det gjentas langs en linje eller langs flere linjer for å fylle et
område. Velg et hvilket som helst motivmønster til motivmønsterlinjer, stolper med
motivmønster i spiss plattsøm, og fyllområder. Alle motivmønstrene på maskinen finner
du i gruppen Universal. Bruk My Motifs til motivmønstrene du lager selv.
Bruk funksjonene i vinduet Draw (tegn) til å lage og endre motivmønstre, og
maskinsømmer på enkelte maskiner.
Bruk Import Motif (importer motivmønster)
for å åpne et eksisterende motivmønster og
endre det, eller for å lage en søm til bruk på
enkelte symaskiner.
Bruk visningsprogrammet for motivmønstre
til å bla gjennom miniatyrbilder av
motivmønstre før du åpner dem. Velg
gruppen og kategorien du vil vise, og last
deretter inn et motivmønster. Du kan se
motivnummeret ved å holde pekeren over
ønsket miniatyrbilde.
Bruk Export to My Motifs (eksporter til My
Motifs)
til å lagre motivmønsteret eller
det valgte området på skjermen i My Motifs-databasen. Du behøver ikke bekrefte denne
handlingen.
Bare motivmønsteret lagres, ikke fargen.

Bruk Manage My Motifs (administrer My Motifs)
til å slette uønskede motivmønstre i My Motifs.
Hvis du vil fjerne et uønsket motivmønster i My Motif,
velger du ønsket motivmønster og klikker deretter på
slettetasten. Det vises en melding hvor du blir bedt om
å bekrefte. Klikk på OK for å fjerne motivmønsteret.
Bruk funksjonen Backup MySettings (sikkerhetskopier
MySettings) i PREMIER+™ 2 Configure til å
sikkerhetskopiere My Motifs.

Lage motivmønstre
Alle tegninger kan gjøres om til et motivmønster, men
for å oppnå best mulig resultat bør du bruke et enkelt
motiv med startpunkt og endepunkt på venstre og
høyre side. Bruk Export to My Motifs (eksporter til My Motifs)
det valgte området på skjermen som et motivmønster.

for å lagre motivet eller

Hvis du vil lage en permanent kopi av motivmønstrene du oppretter, kan du bruke Save As Drawing (lagre
som tegning)
til å lagre motivet som en .4qb-motivfil. Da lagres den nøyaktige posisjonen for nodene
du har brukt, og om de brukes i buer eller hjørner.

Lag motivmønstre manuelt eller ved å tegne over et eksisterende motiv som er lastet inn
som et bakgrunnsbilde.
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Når du laster inn en delvis ferdig tegning for å gjøre ferdig et motivmønster, bruker du funksjonen Open
Background Picture (åpne bakgrunnsbilde) på fil-menyen i tegnevinduet for å laste inn bakgrunnen på nytt.

Lage et motivmønster
1
2

3
4
5
6

Velg Polygon Draw (mangekantet tegning)
i vinduet Draw (tegn).
Sett inn punkter, og bruk Ctrl-tasten til å lage hjørnepunkter eller firkantede
punkter, for å tegne konturen av et tre fra venstre mot høyre. Høyreklikk for å
fullføre linjen.
Start og fullfør på den samme vannrette linjen.
Start- og slutt-stingene bør alltid justeres vannrett, med begynnelsen av sømmen
på venstre side og slutten av sømmen på høyre side.
Klikk på Click Save As Drawing (lagre som tegning)
og lagre det
motivmønsteret som ”Tree Outline.4qb”.
Kontroller at du har valgt trekonturen.
Klikk på My Motifs, Export to My Motifs (eksporter til My Motifs)
.
Dersom de første og siste stingene ikke justeres vannrett, vises det en melding hvor du får
muligheten til å rotere motivet eller legge til en sømjustering. Klikk på ønsket alternativ, og eksporter
deretter motivmønsteret til My Motifs-databasen.

Notater for motiv
Motivmønster bør lages i den størrelsen de mest sannsynlig kommer til å bli brukt i. Da vil
detaljene i motivmønsteret stemme overens med skalaen det brukes i. Hvis det er
sannsynlig at du kommer til å bruke motivmønsteret i ulike størrelser, hvor den ene
størrelsen er minst dobbelt så stor som den andre, må du lage to versjoner av
motivmønsteret. Når du reduserer størrelsen på et motivmønster, skaper dette for mange
detaljer, og når du øker størrelsen på motivmønsteret, er det lett å se at detaljer har gått
tapt og at mønsteret blir mer ujevnt.
Motivmønstre brukes vanligvis som en kjede av motivmønstre i et område med
motivmønsterfyll, eller som en motivmønsterlinje. De skal lages fra venstre mot høyre, slik
at når de brukes, kobles de sammen som sekvenser ved start- og endepunktene.
Hjørnenodene (kvadratiske) skal alltid sys. Buede (runde) noder angi linjen som skal brukes,
men programmet beregner antall punkter (sting) som er nødvendige for å lage buen.
Sy alltid en prøvelapp med motivmønstrene på en bit av stoffet du har tenkt å bruke. Bruk
alltid stabilisering slik at stoffet ikke drar seg.
Du kan bare lage motivmønster av bilder der alt henger sammen. Dersom det ikke er noen
direkte forbindelse mellom noen av delene i motivet, kan de ikke eksporteres som et
motivmønster. Legg til forbindelseslinjer til motivet i motivområdet før du bruker Export
to My Motifs (eksporter til My Motifs). Du kan også slette detaljer uten forbindelseslinjer,
slik at det står igjen en kontur.
Legg til linjer som fører inn i og ut av motivet før du eksporterer.
Bruk rutenettet for å sikre at motivmønsteret står ordentlig på linje.

Eksempelet viser hvordan du kan bruke
innførings- og utføringslinjer – de er lagt til for å
gi en illusjon av at bilen står på veien.
Merk at innførings- og utføringslinjene er
delene ytterst til venstre og ytterst til høyre i
motivet.

Forenkle motivet
Det kan være for mange detaljer i et motiv. Bruk Edit Nodes (rediger noder)
Nodes (slett noder)
til å fjerne ekstra detaljer, og jevne ut konturer.
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og Delete

Bruk Edit Nodes (rediger noder)
til å endre plasseringen av nodene på den valgte linjen. Når du flytter
en rund node, påvirker dette de to linjeseksjonene på hver side av denne noden. Det er dette som gjør linjen
jevn. Du kan feste én linje til en annen ved å føye sammen to endenoder. Egenskapene for linjen som fester
seg, overføres til linjen det festes til.
Bruk Delete Nodes (slett noder)
til å fjerne den valgte noden. Dersom du sletter en node mellom to andre
noder, tegnes linjen på nytt mellom nodene som står igjen. Bruk Add Nodes (legg til noder)
for å legge til
en node på den valgte linjen. Bruk Edit Line (rediger linje)
til å endre formen på den valgte linjen.

Bruke motivmønstrene dine
Motivmønsteret du har laget, befinner seg i My Motifs-kategorien i Manage My Motifs
(administrer My Motifs) og i Egenskaper for fyllområde og linje for alle typer
motivmønsterlinjer eller fyll.

Bruke et motivmønster som du har laget selv
1

2
3
4
5
6

Velg en linje eller et fyllområdet ved hjelp av Motif Line (motivmønsterlinje)
, Motif Fill
(motivmønsterfyll)
, Tapered Motifs (motivmønster i spiss plattsøm)
, Shape Fill (formfyll)
MultiWave-fyll
eller Curved Crosshatch Fill (buet krysskravering)
.
Høyreklikk på objektet for å åpne Egenskaper for fyllområde og linje.
Velg My Motifs i rullegardinlisten Group (gruppe). My Motifs-kategorien velges automatisk.
Velg ønsket motivmønster i rullegardinlisten Pattern (mønster).
Bruk Height (høyde) og Width (bredde) til å angi størrelsen på det valgte motivmønsteret.
Når du kontrollerer et nytt motivmønster i innstillingene for fyllområde og linje, øker du det loddrette
mellomrommet for å se de enkeltstående radene i motivmønsteret.
Klikk på OK for å sette inn motivmønsteret i linjen eller i fyllet.

,

Maskinsømmer
Bruk Import Machine Stitch (importer maskinsøm)
for å åpne en eksisterende søm og
endre den, eller for å eksportere den som et motivmønster. PREMIER+™ 2 Create viser
dialogboksen Open (åpne) slik at du kan velge en maskinsøm-motivfil du vil åpne. 9 mm-,
Maxi- og Spx-filer kan lastes inn.
Bruk Export as Machine Stitch (eksporter som
maskinsøm)
for å lagre tegningen eller det
valgte området som en .spx-maskinsøm for
enkelte symaskiner, eller send den til symaskinen.
Lagre og gi navn til motivfilen. PREMIER+™ 2
Create åpner dialogboksen Export as Machine
Stitch (eksporter som maskinsøm).
Angi en maksimumslengde for sømmen.
Klikk på Export As Machine Stitch (eksporter som
maskinsøm)
for å eksportere sømmen.
Dialogboksen Save As (lagre som) for
maskinsømmer åpnes, slik at du kan gi sømmen
et navn. Filene kan lagres i Spx-format (.spx).
Bruk Send to Machine (send til maskinen)
for å
sende en lagret Spx-sømfil til den tilkoblede
maskinen.
Du kan også kopiere Spx-sømfilen til en USB Embroidery Stick.
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Lage mønstre
Mønstre brukes i PREMIER+™ 2 Modify til å lage relieffer av områder med fyll og satengsøm. Lag dine egne
mønstre basert på tegninger, og lagre dem som 4qb-filer. Se ”Lage en tegning” på side 45.

Alle tegninger kan gjøres om til et mønster, men bruk gjerne et enkelt motiv for å oppnå
best mulig resultat. Dersom mønsteret skal brukes som et fyll, i stedet for alene eller i en linje,
må du passe på at det er god plass rundt motivet, slik at motivene ikke blir slått sammen.
Bruk Save As Drawing (lagre som tegning)
for å lagre mønstermotivet som en .4qb-fil.
Da lagres den nøyaktige posisjonen for nodene du har brukt i tegningen, og om de brukes
i buer eller hjørner.
Lagre mønstre i mappen My Pictures, eller lag en Stamps-mappe (mønster) i mappen My Designs.

Lag mønstermotiver manuelt eller ved å tegne over et eksisterende motiv som er lastet
inn som et bakgrunnsbilde.
Når du laster inn en delvis ferdig tegning for å gjøre ferdig et mønster, bruker du funksjonen Open
Background Picture (åpne bakgrunnsbilde) på fil-menyen i tegnevinduet for å laste inn bakgrunnen på nytt.

Motivstørrelse
Mønster bør lages i den størrelsen de mest sannsynlig kommer til å bli brukt i. Da vil
detaljene i mønsteret stemme overens med skalaen det brukes i. Hvis det er sannsynlig at
du kommer til å bruke mønsteret i ulike størrelser, hvor den ene størrelsen er minst
dobbelt så stor som den andre, må du lage to versjoner av mønsteret. Når du reduserer
størrelsen på et mønster, skaper dette for mange detaljer, og når du øker størrelsen på
mønsteret, er det lett å se at detaljer har gått tapt.
Sy alltid mønstrene på en prøvelapp før du bruker dem i et syprosjekt.

Forenkle motivet
Det kan være for mange detaljer i et motiv. Bruk Edit Nodes (rediger noder)
og Delete
Nodes (slett noder)
til å fjerne ekstra detaljer, og jevne ut konturer.
Bruk Add Nodes (legg til noder)
til å legge til ekstra detaljer i et mønster som skal
brukes i en større størrelse.
Bruk Edit Nodes (rediger noder)
til å endre plasseringen av nodene på den valgte linjen. Når du flytter
en rund node, påvirker dette de to linjeseksjonene på hver side av denne noden. Det er dette som gjør linjen
jevn. Du kan feste én linje til en annen ved å føye sammen to endenoder. Egenskapene for linjen som fester
seg, overføres til linjen det festes til.
Bruk Delete Nodes (slett noder)
til å fjerne den valgte noden. Dersom du sletter en node mellom to
andre noder, tegnes linjen på nytt mellom nodene som står igjen. Bruk Add Nodes (legg til noder)
for å
legge til en node på den valgte linjen. Bruk Edit Line (rediger linje)
til å endre formen på den valgte linjen.

Bruke mønstrene dine
Bruk mønstrene dine fra kategorien Emboss (relieff ) i PREMIER+™ 2 Modify. Velg størrelsen
og vinkelen for mønsteret, og velg deretter ett enkelt mønster, en mønsterlinje eller et
mønsterfyll.

Lage et mønster av et anker fra et bilde
1
2
3
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Klikk på File (fil), New
(ny) eller File (fil), New Window
(nytt vindu) og siden for valg av
motivtype vil vises i ExpressDesign Wizard.
Klikk på Load a Vector Picture as Objects into the Draw Window (last et vektorbilde som objekter i
tegning-vinduet)
, og klikk deretter på Next (neste).
Klikk på Load a Picture (last bilde)
, bla til
Documents\Premier+2\Samples\Create\Pics2\Anchor.4qb i bildevisningsprogrammet, og klikk
deretter på OK for å laste det inn på siden for bildevalg. Klikk på Next (neste).
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5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Klikk på Finish (fullfør) på
siden Design Size
(motivstørrelse) for å lukke
veiviseren.
Klikk på Change Hoop
(bytt ramme)
på
verktøylinjen for
hurtigtilgang, og angi
deretter rammestørrelsen til
100 mm x 100 mm –
Universal Square Hoop 1 i
dialogboksen for
rammevalg. Klikk på OK.
En liten ramme passer best
når du lager motiver i denne
størrelsen.
I FilmStrip på venstre side
av skjermen dobbeltklikker
du på Group Insert-oppføringene (sett inn gruppe) for å åpne strukturen i tegningen.
I FilmStrip klikker du på bølgene bak ankeret for å velge dem.
Klikk på sletteikonet
.
Mellom sirklene og ankeret i FilmStrip finner du fyllet til ankeret. Velg dette fyllområdet som ser
gjennomsiktig ut i FilmStrip, og klikk på sletteikonet
.
Du har nå to elementer i motivet, ankeret og sirkelen rundt det.
Klikk på File (fil), Save As Drawing (lagre som tegning)
, og bla til mappen
Documents\Premier+2\My Pictures.
Lagre det redigerte bildet som Anchor Stamp.4qb.
Du kan også lage en undermappe for mønster inni denne mappen.
Klikk på PREMIER+™ 2 Modify på QuickLink-verktøylinjen nederst på skjermen.
Åpne et broderi hvor det er store områder med fyll eller satengsøm, for eksempel
Documents\Premier+2\Samples\Create\Stitch\Diamond.
Klikk på relieff-kategorien.
Klikk på Load Stamp File (last inn mønsterfil)
, og last inn filen
Documents\Premier+2\My Pictures\Anchor Stamp.4qb i visningsprogrammet.
Klikk på Single Stamp (ett enkelt mønster)
. Pekeren endres til et anker. Lag et
mønster i et av de grønne områdene på diamanten. Ett stort mønster vises i
fyllområdet i diamanten.
Klikk på angre-ikonet
for å fjerne dette mønsteret.
Klikk på Stamp Fill (mønsterfyll)
. Hele området i diamanten dekkes av
et ankermønster.
Klikk på angre-ikonet
og varier størrelsen og vinkelen på mønsteret
før du setter inn mer av mønsteret.
Forsøk å bla til Documents\Premier+2\Samples\Create \Pics2\ og bruke andre
.4qb-bilder i denne mappen som mønster. Enkelte fungerer bra, mens andre
blir for detaljerte.
Du kan også bruke Load a Background Picture into the Draw Window (last et
bakgrunnsbilde inn i tegne-vinduet) i ExpressDesign Wizard til å laste inn
bitmap-grafikk eller et fotografi du vil tegne et motiv over.
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Lage et maleri

8

Et fullstendig utvalg av malefunksjoner er tilgjengelig for rastergrafikkfiler (lages ved hjelp
av et rutenett med piksler og er mindre lett å endre størrelse på enn vektorer). I tillegg til
standardfunksjonene inkluderer PREMIER+™ 2 Create en MiniPics-funksjon som lar deg
legge til egne små utklippsbilder og en rekke bildeeffekter for å forbedre bilder som er
klare til å brukes i motiver.
Bruk kategorien Paint (male) til å velge og redigere bildet ditt.
Forbedre lystyrke, farge, skarphet og klarhet i bildet
Endre størrelse på, beskjær, og fyll bakgrunnen i bildet

Roter eller speilvend deler av eller hele bildet
Bruk et markeringsverktøy til å velge deler av eller hele bildet
Klipp ut, lim inn eller slett et område i bildet
Vis rutenettet

Bruke kontrollpanelet i Paint-vinduet (malevinduet) til å velge farger, mal deretter linjer og
fyll områder med fargene.
Vis og bytt mellom forgrunns- og bakgrunnsfarger
Velg forgrunnsfarge
Velg bakgrunnsfarge
Velg et fargetema
Velg en farge fra paletten
Mal med pensel eller penn
Fyll områder i bildet med en farge
Legg til en linje, form eller et utklippsbilde til bildet ditt

Maleverktøy
Bruk Paintbrush (malepenselen)
for å male linjer som følger bevegelsen til
pekeren på bildet. Velg en rund eller firkantet pensel med én av fem ulike
bredder.
Bruk Line (linje)
for å tegne rette linjer med avrundede eller firkantede ender
på bildet. Linjene kan ha én av fem ulike bredder.
Bruk Calligraphy (skjønnskrift)
for å tegne linjer på bildet. Velg fra to ulike
retninger på pennestrøkene og fire ulike linjebredder.
Bruk Shapes (former)
for å tegne former i motivet. Formen blir tegnet som en lukket
linje, og kan fylles. Velg formen din fra rullegardinlisten. Syttifem ulike former er
tilgjengelige. Hold Ctrl-tasten nede når du benytter former for å beholde de opprinnelig
proporsjoner.
Bruk Flood Fill (fyll område)
for å fylle et område i bildet med forgrunns- eller
bakgrunnsfargen. Pekeren endres til malingspannet
. Området som skal fylles
begrenses av fargene som omgir det eller kantene på arbeidsområdet. Klikk med venstre
58

PREMIER+™ 2 Create Lage et maleri

museknapp for å fylle et område med forgunnsfargen eller høyreklikk for å bruke
bakgrunnsfargen.

MiniPics
Bruk MiniPics
for å legge til et hvilket som helst av de små utklippsbildene som følger
med PREMIER+™ 2 Embroidery System. Når du legger til et MiniPic blir det automatisk
valgt og lagt øverst til venstre i arbeidsområdet, klart til å flyttes eller kopieres.
For å flytte på et MiniPic må du klikke i et farget (ikke-bakgrunn) område.

Redigere malerier
Bruk et av markeringsverktøyene: Box Select (valgramme) , Freehand Select
(frihåndsvalg)
, Freehand Point Select (frihåndsvalg av punkt)
, Ellipse Select
(ellipsevalg)
eller Magic Wand Select (velg med tryllestav)
for å velge en del av et
bilde som en blokk. Etter at du har markert kan du slette, klippe ut, kopiere, endre
størrelse på, rotere eller speilvende blokken. Du kan beskjære bildet så kun det markerte
området blir igjen. Benytt effekter for å justere kun det markerte området.
Hvis du vil kan du bruke Exclude Background (ekskluder bakgrunn)
områder med samme farge som bakgrunnen.

For å endre størrelse på blokken kan du klikke og dra i
et av resize-håndtakene i hjørnene. Hold nede Ctrltasten mens du klikker og drar for å endre størrelse
proporsjonalt. Hold nede Shift-tasten for å endre
størrelse fra midten. Roter det markerte området
rundt midten som du vil med roteringshåndtaket.
Klikk og dra inne i området for å flytte det til en ny
posisjon i bildet.
For å fjerne markeringen klikker du hvor som helst i
arbeidsområdet utenfor valgrammen.

for å inkludere eller ekskludere

Resizehåndtak
Rotasjonshåndtak
Valgramme
Roteringssenter

Markere og endre størrelse på områder
Bruk Box Select (valgramme)
for å markere et område i bildet ved å trekke en firkantet
boks rundt det. Bruk Freehand Select (frihåndsvalg)
for å markere et område i bildet
ved å tegne en linje rundt det på frihånd. Bruk Freehand Point Select (frihåndsvalg av
punkt)
til å velge et område i bildet med en hvilken som helst form, angitt av en rekke
punkter. Select All (velg alle)
er en funksjon hvor du med bare ett klikk velger hele
bildet.
Bruk Ellipse Select (ellipsevalg)
for å markere et område i bildet ved å trekke en sirkeleller ellipseformet valgramme rundt det. Klikk og dra rundt området du vil markere med
ellipsevalg-pekeren
.
Magic Wand (tryllestaven)
markerer hele området som har samme farge som der du
klikker. Farge, fargetone og lysstyrke benyttes når du lager markeringen. Når du klikker på
valg med tryllestav, endres musepekeren til tryllestaven . Bruk innstillingene for
toleranse for å angi fargespennet som skal markeres med tryllestaven.
Når du klikker på Invert Selection (velg motsatt)
velger du bort områdene du har
markert, og alle områdene som ikke var markert blir markert i stedet.
Bruk Replace Selection (erstatt utvalg)
for å velge bort det valgte området og markere et nytt, bruk Add
to Selection (legg til utvalg)
for å legge en ny markering til det allerede valgte området, og bruk
Remove from Selection (fjern fra utvalg)
for å markere et område som skal fjernes ra det allerede valgte
området.
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Endre størrelse på en del av bildet
Når deler av bildet er valgt med et av markeringsverktøyene kan du klikke og dra i et av
resize-håndtakene i hjørnene for å endre størrelsen på området. Når pekeren holdes over
et resize-håndtak endres den til en tohodet pil
. Hold nede Ctrl-tasten for å beholde
proporsjonene når du endrer størrelse. Hold nede Shift-tasten for å endre størrelse fra
midten.

Resize
Bruk Resize (endre størrelse)
for å øke
eller minske størrelsen på hele bildet.
Dialogboksen for endring av størrelse vises,
slik at du kan endre størrelse.
Resize-funksjonen (endre størrelse) endrer kun
størrelse på hele bildet, den vil ikke virke om bare en del av bildet er valgt.

Beskjære
Bruk Crop (beskjære)
til å gjøre bildet mindre ved å fjerne delene av det du ikke vil ha.
Bruk et av markeringsverktøyene, for eksempel valgramme
eller frihåndsvalg , til å
markere området i bildet du ønsker å beholde. Deretter klikker du på Crop-ikonet .
Delene av bildet som er utenfor valgrammen fjernes og visningen justeres slik at det som
er igjen av bildet vises med så stor forstørrelse som mulig.
Hvis du skal bruke et bilde i ExpressDesign Wizard anbefales det at du bruker siden for rotering og
beskjæring av bilde i ExpressDesign Wizard for å velge hvilken del av bildet du vil ha.
Beskjæring fjerner kun firkantede deler av et bildet, så resultatene blir de samme med valgramme
frihåndsvalg
.

og

Roter deler av eller hele bildet
Bruk Rotate (rotere)
for å rotere hele bildet med en
valgfri vinkel. Dialogboksen for rotering vises, slik at du
kan skrive inn roteringsgraden. Bakgrunnsfargen fra
fargeboksen benyttes for bakgrunnen bildet roteres
mot. Hvis du ønsker det, kan du endre bakgrunnsfargen
før du roterer.
Roteringsfunksjonen roterer kun hele bildet. Hvis en del av bildet
er markert bruker du roteringshåndtakene for å rotere det valgte
området. For å rotere en del av eller hele bildet med nøyaktig
90 grader bruker du Rotate 90 . Når et område er valgt med et
av markeringsverktøyene vil kun det markerte området bli rotert,
selv om valgrammen ser firkantet ut.

Bruk Mirror Horizontally (speilvend sideveis)
for å speilvende den valgte delen av bildet
fra side til side, og Mirror Vertically (speilvend i lengden)
for å speilvende den valgte
delen av bildet fra topp til bunn.
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Komme i gang med
PREMIER+™ 2 Sketch

Velkommen til PREMIER+™ 2 Sketch. Med PREMIER+™ 2 Sketch kan du ”tegne” dine egne
bilder med søm. Bruk standardverktøyene for frihåndssøm eller rettsøm til å lage perfekt
tilpassede forstings- og trippelsømmer eller satengsømmer. Tegn favorittmaskinsømmene
dine ved hjelp av Motif Line (motivmønsterlinje). Bruk funksjonene for frihåndssøm til å
legge til uthevede partier og tekstur i bilder og motiver. Sømmene endrer seg alt etter
hvor fort du tegner, akkurat som tradisjonelle frihåndsbroderier. Gjør kreasjonene dine
enda mer unike, med sikksakksømmer i en vannrett eller roterende linje – du kan til og
med redusere bredden mens du tegner. Broder signaturen din eller bruk kalligrafifunksjonen til å lage vakre monogrammer.
Bruk Load Design Wizard til å åpne et bilde i ønsket ramme. Deretter kan du tegne
uthevede sømmer over bildet, trykke ut bildet, enten rett på stoffet eller ved å bruke
overføringspapir som strykes på, og sy de uthevede sømmene rett over bildet. Lagre
bildet og broderiet sammen i .vp4-format, slik at du kan arbeide videre med det, eller
eksportere og brodere det.

Starte opp PREMIER+™ 2 Sketch
■

I PREMIER+™ 2 Embroidery
klikker du på PREMIER+™ 2 Sketch-ikonet
verktøylinjen. PREMIER+™ 2 Sketch startes opp.

på QuickLink-

Programvarens komponenter
Tittellinje

Menylinje

Statuslinje

Verktøylinje

Arbeidsområdet

Kontrollpanel

Sømmene tegnes i fargene du har valgt. Du kan bruke PREMIER+™ 2 Configure til å endre
bakgrunnsfargen.
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Plasseringen for den siste sømmen i broderiet vises som et kryss
. Du kan om ønskelig
skjule krysset ved hjelp av et av alternativene i Screen Preferences (skjerminnstillinger) .
Til høyre for arbeidsområdet finner du kontrollpanelet, som er delt inn i to sider. Klikk på
kategorien øverst i kontrollpanelet for å få tilgang til ønsket side. Området Color Select
(fargevalg) er felles for begge sidene. Endre og skjul farger. Rediger og legg til notater i
feltene Notes (notater) og Settings (innstillinger).
Bruk standard-siden til å tegne perfekt tilpassede forstings-, trippel-, motivmønster- og
satengsømmer med frihåndslinjer (buede) eller rette linjer. Du kan også justere sømtypealternativene for dem før du tegner.
Bruk siden Free (fri) til å tegne frihånds-, sikksakk- og skjønnskriftsømmer. Endre
syhastigheten, bredden på sikksakksømmen og vinkelen på skjønnskriften.

Prøvefiler
I eksempler og veiledninger kan du se prøvefiler. Prøvefilene installeres i undermapper
under Documents\Premier+2\Samples\Sketch eller i ønsket mappe.

PREMIER+™ 2 Sketch Vilkår og konvensjoner
Pekere på skjermen
Pekeren for Box Select (valgramme)
, Freehand Select (frihåndsvalg)
eller Freehand
Point Select (frihåndsvalg av punkt)
vises når du har valgt den tilhørende
valgfunksjonen. Hvis du har valgt Erase Stitches (visk ut sømmer)
, vises viskelærpekeren .
Hvis du har valgt Pick Color (plukk farge)
, vises pipette-pekeren
. Denne pekeren
brukes også når du laster inn et bilde ved hjelp av Load Design Wizard, til å velge den
første trådfargen for sømmen du tegner.
I Load Design Wizard på siden for beskjæring av bilde blir pekeren en tohodet pil
når
du flytter beskjæringslinjen eller en firehodet pil
når du flytter beskjæringsområdet. På
siden for sømjusteringer er pekeren et trådkors
hvor du kan legge til sømjusteringer.
På siden for frihåndssøm i kontrollpanelet vises pekeren for ett enkelt sting
, pekeren
for frihåndssøm
, pekeren for vannrett sikksakksøm
, pekeren for roterende
sikksakksøm
eller skjønnskrift-pekeren
når du har valgt den tilhørende funksjonen
for frihåndssøm.
På standard-siden i kontrollpanelet vises forsting-pekeren
, trippelsøm-pekeren
,
motivmønsterlinje-pekeren
, den nummererte 2 mm, 4 mm eller 6 mm satengsømpekeren
eller pekeren for egendefinert satengsøm
når du har valgt den tilhørende
funksjonen.
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Load Design Wizard

10

Bruk Load Design Wizard til å begynne på et nytt broderi ved å laste inn et bilde du vil
dekorere, eller til å begynne på et nytt broderi uten å følge et bilde. Du kan også bruke
Load Design Wizard til å laste inn et eksisterende broderi som du ønsker å endre.

Load Design Wizard-sidene
Load Design Wizard – alternativer for motiv

Start opp et prosjekt
med et bilde
Last et .vp4-broderi som
er laget i Sketch
Start opp et prosjekt uten bilde

Velg en prosjekttype: bruk et bilde, last inn et .vp4-broderi du har laget i PREMIER+™ 2
Sketch, eller begynn med et tomt arbeidsområde.
Bruk dette alternativet til å laste inn et lagret .vp3-broderi og det tilhørende bildet. Last inn bildet, og sett
deretter broderiet inn i arbeidsområdet. Se i notatene for å være sikker på at du har angitt riktig ramme- og
bildestørrelse.

Load Design Wizard – rammestørrelse

Forhåndsvis rammestørrelsen
Velg en ramme og retning
Velg den første trådfargen
for et tomt arbeidsområde

Velg en ramme, og fargen på den første tråden når du bruker et tomt arbeidsområde.
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Load Design Wizard – velg bilde
Velg en bildefil på
datamaskinen
Lim inn et kopiert bilde
Importer en fil fra en
skanner eller et kamera
Last inn et bilde fra Facebook®,
Instagram®, Flickr® eller Twitter®
Bildet forhåndsvises

Load Design Wizard – roter og beskjær bilde
Zoome inn eller ut
Endre vinkelen på bildet
Merk hele bildet
Bruk standardinnstillingene
for beskjæring

Juster beskjæringslinjene
etter ønske

Load Design Wizard – bildestørrelse
Zoome inn eller ut
Angi høyden på bildet
Velg den første trådfargen
for et nytt broderi
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Load Design Wizard – legg til sømjusteringer
Zoome inn eller ut
Velg en stil for sømjusteringene
Fjern sømmene og begynn
på nytt

Bruk siden Add Alignment Stitches (legg til sømjusteringer) til å legge til sømmer i
begynnelsen av broderiet, som du kan bruke til å justere bildet etter broderiet.

Plassere kryss i bildet
Når du beveger pekeren over bildet, blir den til et kryss
hvor du kan sette inn
sømjusteringer. Klikk for å sette inn sømjusteringene, som vises som blå kryss.

Automatiske hjørner
Velg dette alternativet for å sette inn sømjusteringer automatisk, som er justert etter alle
de fire hjørnene i bildet.

Ingen
Velg dette alternativet dersom du ikke ønsker å legge til sømjusteringer.

Load Design Wizard – last inn broderi
Zoome inn eller ut

Vis og last inn broderier
Lim inn fra utklippstavlen

Forhåndsvis et kopiert broderi

Informasjon om broderi

Bruk siden Load Embroidery (last inn broderi) til å laste inn et .vp4-broderi, sammen med
den tilhørende rammen og bakgrunnsbildet.

PREMIER+™ 2 Sketch Load Design Wizard
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Tegne sømmer
Innsettingsmodus

Bruk Insert Mode (innsettingsmodus) til å bestemme om alle sømmer og fargeendringer
skal legges til i slutten av broderiet, eller om de kan settes inn hvor som helst i broderiet.

Innsettingsmodus av
Når innsettingsmodus er av , er ikonet blått. Sømmer og fargeendringer legges alltid til
i slutten av broderiet. Dette gjelder også når du limer inn en blokk med sømmer, og når du
åpner broderier direkte i arbeidsområdet. Det er også slik at når du bruker noen av disse
funksjonene, blir eventuelle valgte stingpunkter valgt bort automatisk.
Den siste sømmen i broderiet merkes med et kryss
. Du kan slå av den siste
stingmarkøren under Screen Preferences (skjerminnstillinger) .
Innsettingsmodus er alltid av når PREMIER+™ 2 Sketch startes opp.

Innsettingsmodus på
Når innsettingsmodus er på
, er ikonet uthevet (oransje).
Sømmer, fargeendringer og stoppkommandoer settes
inn på det valgte stingpunktet. Dersom du ikke har
valgt noen stingpunkt, blir sømmer, fargeendringer og
stoppkommandoer lagt il i slutten av broderiet, som
når Insert Mode (innsettingsmodus) er av.
Innsettingspunktet brukes også når du limer inn en
blokk med sømmer, og når du åpner broderier direkte i
arbeidsområdet. Når et innsettingspunkt er valgt, vises
det en liten ramme rundt det valgte stingpunktet.
Hvis innsettingsmodus er aktivert, kan du velge bort
stingpunktet ved å høyreklikke hvor som helst i arbeidsområdet.

Tegne sømmer
Bruk pennen på et grafikkbrett til å tegne sømmer med noen av tegnefunksjonene for
sømmer på sidene Standard eller Free (fri) i kontrollpanelet:

Standardside

66

Forsting

Trippelsømmer

Dra pennen over
grafikkbrettet for å
tegne en linje med
forsting

Dra pennen over
grafikkbrettet for å
tegne en linje med
trippelsøm

PREMIER+™ 2 Sketch Tegne sømmer

Motivmønsterlinje
Dra pennen over
grafikkbrettet for å
tegne en linje med
motivmønstre

Satengsømmer
Dra pennen over
grafikkbrettet for å
tegne en satengsøm

Siden Free (fri)
Én enkelt søm
Legg til én søm hver gang
pennen berører grafikkbrettet

Frihåndssøm
Dra pennen over grafikkbrettet
for å tegne sømmer
kontinuerlig

Roterende sikksakksøm
Dra pennen over grafikkbrettet
for å tegne sikksakksømmer
kontinuerlig vinkelrett på
pekerens bane

Vannrett sikksakksøm
Dra pennen over
grafikkbrettet for å tegne
sikksakksømmer kontinuerlig
fra venstre mot høyre

Kalligrafi
Tegn sømmer på arbeidsområdet ved hjelp av pennen
på grafikkbrettet (eller ved å
klikke og dra med musen)

Tegn sømmer på arbeidsområdet ved hjelp av pennen på et grafikkbrett (eller ved å klikke
og dra med musen).
Når du tegner frihåndssøm, vannrett sikksakksøm, roterende sikksakksøm og skjønnskrift,
legges stingene til kontinuerlig mens pennen er i kontakt med grafikkbrettet (eller inntil
du slipper museknappen). Beveg pennen raskere for å legge til stingpunkter lenger fra
hverandre, eller langsommere for å legge til stingpunkter nært hverandre.
Klippekommandoer
og festesting legges til automatisk i enden av hver enkelt seksjon.
Bruk Stitches Preferences (søminnstillinger)
til å endre innstillingene for festesting
samt minste avstand for klippekommandoer. Sett inn stoppkommandoer
for å kunne
legge til applikasjoner eller dekorasjoner.

Standardmodus

Bytte trådfarge
Vis eller skjul en trådfarge

Endre trådtype og -farger
Tegn en motivmønsterlinje
Tegn en trippelsømlinje
Tegn en linje med forsting
Angi egenskapene for linjen
Velg en satengsøm
med fast bredde

Vis alle sømmer
Tegn en rett linje
Tegn en buet linje
Angi egendefinerte
egenskaper for linje
Tegn en egendefinert
satengsøm
Les notatene og innstillingene
Rediger teksten i notater
og innstillinger-feltet
Velg oversiktsvinduet

Vis innholdet på utklippstavlen
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Juster sømtypeinnstillingene for standard sømlinjer før du tegner.
Syhastigheten for frihåndssøm har ingen innvirkning på sømtyper i standardmodus. Det har heller
ingenting å si hvor fort du beveger pennen (eller musen).

Frihåndssøm eller rett søm
Bruk Freehand (frihånd)
til å tegne en buet eller en frihånds sømlinje i arbeidsområdet.
Sømlinjen følger buene i linjen du har tegnet opp.
Bruk Straight Line (rett linje)
til å tegne en rett sømlinje i arbeidsområdet. Sømlinjen
går direkte mellom stedet der du begynte å tegne, og stedet der du løftet opp pennen
(eller slapp museknappen).

Linjetype
Sett inn så mange seksjoner du ønsker av en linjetype. Det settes automatisk inn en klippekommando
i enden av hver seksjon. Høyreklikk for å velge bort funksjonen, eller velg ganske enkelt et annet verktøy.

Bruk Running Stitch (forsting)
til å tegne sømmer med regelmessige intervaller og en
forhåndsinnstilt sømlengde. Sømmene legges til bare mens pennen er i kontakt med
nettbrettet (eller mens du holder nede museknappen).
Hvert nye stingpunkt legges til når avstanden fra forrige stingpunkt når ønsket stinglengde.

Bruk Triple Stitch (trippelsøm)
til å tegne linjer med tredelte sømmer. Hver av dem
består av ett sting som går fremover, ett som går bakover og deretter ett som går fremover
igjen, med en stinglengde som er innstilt på forhånd. Sømmer legges til bare mens
pennen er i kontakt med nettbrettet (eller mens du holder nede museknappen).
Hvert nye stingpunkt legges til når avstanden fra forrige stingpunkt når ønsket stinglengde.

Bruk Motif Line (motivmønsterlinje)
til å tegne motivmønstre i samsvar med
innstillingene i dialogboksen for motivmønsterlinje-egenskaper. Det legges til et helt
motivmønster når pekeren når avstanden som er angitt på forhånd, i samsvar med
bredden på motivmønsteret. Bruk Fit To Line (tilpass til linje) for å følge linjen nøyaktig.
Hvis du vil tegne ett enkelt motivmønster, tegner du en linje til det vises ett motivmønster,
og deretter stopper du (løft pennen eller slipp museknappen).
Bruk alternativene for satengsøm til å tegne en linje med satengsøm i konstant bredde. Bruk
de forhåndsinnstilte breddene: 2 mm satengsøm
, 4 mm satengsøm
eller 6 mm
satengsøm
. Du kan også bruke en Custom Satin Line (egendefinert satengsøm)
, og
angi egenskapene for den i dialogboksen med alternativer for satengsøm.
Syhastigheten for frihåndssøm har ingen innvirkning på satengsømmen. Det har heller ingenting å si hvor
fort du beveger pennen (eller musen).

Sømmer legges til bare mens pennen er i kontakt med nettbrettet (eller mens du holder
nede museknappen).
2 mm satengsøm har ikke noe underlag, 4 mm og 6 mm satengsøm har underlag. Bruk en egendefinert
satengsømlinje for å lage sømmer i disse breddene med ulike egenskaper.

Lage en satengsømvei for en katt
1
2
3
4
5
6
7
8
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Klikk på New (ny)
, og velg Load Sketch Embroidery (last inn Sketch-broderi) på siden Design
Options (alternativer for motiv) i Load Design Wizard. Klikk deretter på Next (neste).
Klikk på åpne broderi-ikonet
og last inn broderiet Documents\Premier+2\Samples
\Sketch\Stitch\Driving Cat i dialogboksen Open (åpne).
Klikk på Finish (fullfør) for å laste inn broderiet på arbeidsområdet.
Klikk på Hoop (ramme)
, velg 260 mm x 200 mm – Universal Large Hoop 3 i dialogboksen for
rammevalg og angi deretter Rotated (rotert) under Orientation (retning). Klikk på OK.
Denne rammen gir bedre plass til satengsøm-veien enn rammen du har lastet inn broderiet i.
Klikk på kategorien Standard.
Klikk på Straight Line (rett linje)
.
Klikk på 4 mm Satin Line (satengsøm) .
Klikk og dra for å tegne en linje parallelt med hjulene på bilen. Begynn til høyre for bilen.
PREMIER+™ 2 Sketch Tegne sømmer
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Linjene viser hvor den rette satengsømmen settes inn.
Slipp museknappen eller løft opp pennen for å fullføre linjen.
Tegn to korte linjer oppe til venstre for å lage den andre siden av veien.

Stoppkommandoer
Bruk Add Stop (legg til stopp)
for å legge til en stoppkommando som brukes til å gi
brodermaskinen beskjed om å stoppe uten at det er angitt en fargeendring. Dette gjør det
mulig å legge til en applikasjon eller en dekorasjon.
Bruk PREMIER+™ 2 Embroidery Extra til å visualisere applikasjonsstoff eller dekorasjoner.

Zoom inn på tråden der hvor du vil plassere stoppkommandoen, og velg sømmen i 2Dmodus Det settes inn en ramme rundt sømmen. Når du klikker på Add Stop (legg til
stopp)
, vises det en stoppkommandomarkør på det aktuelle punktet. Dersom du ikke
har valgt noen søm, settes stoppkommandoen inn i enden av alle sømmene.
Stoppkommandoen representeres av en liten rød sirkel med en S
.
Stoppkommandoene er synlige bare i 2D-visning. Bruk 3D-ikonet
visning.

til å veksle mellom 2D- og 3D-

Når du skal slette en stoppekommando, velger du stingpunktet som er knyttet til stoppet,
og deretter trykker du på slettetasten eller på sletteikonet
.

PREMIER+™ 2 Sketch Tegne sømmer
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Frihåndsmodus
Bytte trådfarge
Vis eller skjul en trådfarge

Endre farger og trådtype
Tegn en linje på frihånd
Sett inn enkle sømmer

Vis alle sømmer
Tegn en roterende
sikksakklinje
Tegn en linje med skjønnskrift
Tegn en vannrett sikksakklinje

Angi hastighet for utsyingen
Angi bredden på sikksakklinje

Angi vinkel for sømmen
med skjønnskrift
Les notatene og innstillingene
Rediger teksten i notater
og innstillinger-feltet
Velg oversiktsvinduet

Vis innholdet på utklippstavlen

Syhastighet for frihåndssøm
Med Free Motion Stitch Speed (syhastighet for frihåndssøm) kan du styre hastigheten når
du tegner stingpunkter med frihånd-, vannrett sikksakksøm-, roterende sikksakksøm- eller
skjønnskrift-funksjonen. Dette tilsvarer sting per minutt-funksjonen på en symaskin.
Syhastigheten for frihåndssøm kan variere fra 100 til 2000 sting i minuttet, i trinn på 100.
Første gang du bruker PREMIER+™ 2 Sketch, er syhastigheten for frihåndssøm fastsatt via
kontrollpanelet. Når du skal endre hastigheten, må du slutte å tegne sømmer og justere
glidebryteren. Dra i glidebryteren for syhastighet for frihåndssøm for å angi ønsket
hastighet. Du kan også variere syhastigheten for frihåndssøm mens du tegner sømmene.
For å aktivere dette, velger du Allow Variable Stitch Speed (tillat variabel syhastighet)
under Stitches Preferences (søminnstillinger)
.
Da kan du endre syhastigheten ved hjelp av:
• trykkfølsomheten til pennen på nettbrettet
• A- og S-tastene på tastaturet når du bruker en mus til å tegne sømmene.
Dersom du bruker pennens trykkfølsomhet på et grafikkbrett, blir syhastigheten for
frihåndssøm langsommere når du trykker lett og raskere når du trykker hardt. Du vil se at
glidebryteren beveger seg når du veksler mellom å trykke lett og hardt. Det er det samme
som skjer når du trykker lett eller hardt på fotregulatoren på symaskinen for å få maskinen
til å gå langsommere eller raskere.
Hvis du holder pekeren for lenge på samme sted mens du tegner frihåndssømmer, vannrette
sikksakksømmer, roterende sikksakksømmer eller skjønnskrift, hoper stingene seg opp. Løft pennen fra
grafikkbrettet hvis du har behov for å stoppe.
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Syhastighet for frihåndssøm og zoomnivå
Når du har zoomet inn på prosjektet, vil den avstanden du tegner, slik den vises på
skjermen, være kortere i det faktiske broderiet. Det vil si at stingpunktene egentlig er
nærmere hverandre. Hvis du ønsker å beholde det samme utseendet som for sømmer du
allerede har satt inn, må du enten bevege pennen raskere eller redusere syhastigheten for
frihåndssøm. Det motsatte skjer når du zoomer ut. Den avstanden du tegner på skjermen,
blir lengre i det faktiske broderiet. Det vil si at stingpunktene egentlig er lenger fra hverandre.
Én enkelt søm og sømmer i standardmodus påvirkes ikke av zoomnivået.

Bredde for sikksakksøm
Bruk ZigZag Width (bredde for sikksakksøm) til å angi bredden på vannrett sikksakksøm,
roterende sikksakksøm og skjønnskrift. Angi ønsket bredde direkte i feltet, eller bruk pil
opp og pil ned til å endre bredden. Angi minimums- og maksimumsbredde i
søminnstillingene
.
Bruk Z (smalere) og X (bredere) når du tegner sikksakksømmer for å endre bredden på
sømmen mens du tegner. Trykk lett for å endre bredden med 0,1 mm. Hold tasten nede for
å endre fortløpende.
Når sikksakkbredden er stilt på en svært lav verdi, kan stingpunktene bli plassert så nær hverandre at 3Dvisningen ikke viser stingene korrekt. Bruk 2D-visningen til å kontrollere sømmene.

Vinkel for skjønnskrift
Bruk Calligraphy Angle (vinkel for skjønnskrift) til å angi sømvinkelen når du tegner
skjønnskrift . Skriv inn ønsket vinkel direkte i boksen før du velger skjønnskriftfunksjonen, eller bruk pil opp og pil ned. Bruk Q (mot klokken) og W (med klokken) når du
tegner skjønnskrift, for å endre vinkelen mens du tegner.

Én enkelt søm
Bruk Single Stitch (én enkelt søm)
til å legge til én enkelt søm hver gang pennen
berører grafikkbrettet (eller med hvert enkelt venstreklikk med musen). Du kan også dra
pennen over grafikkbrettet for å trekke ut en linje. Da legges stingpunktet til på stedet der
du løfter pennen fra brettet. Høyreklikk for å velge bort funksjonen, eller velg ganske
enkelt et annet verktøy.

Ulike typer frihåndssøm
Sett inn så mange seksjoner med frihåndssøm som du ønsker. Det settes automatisk inn en
klippekommando
i enden av en seksjon. Høyreklikk for å velge bort funksjonen, eller velg ganske
enkelt et annet verktøy.

Bruk Free Motion (frihånd)
til å tegne sømmer på frihånd, ved å sette inn stingpunkter i
den syhastigheten for frihåndssøm som vises på kontrollpanelet. Du kan bruke mange
ulike teknikker når du skal tegne frihåndssømmer, for eksempel:
• Beveg pennen i jevn hastighet for å etterligne et vanlig frihåndsbroderi, når du skal
tegne linjer og konturer rundt områder.
• Bruk raske rablebevegelser til å fylle områder med farge samt til å lage
skyggeleggingseffekter.
• Bruk små, sirkulære eller spiralformede bevegelser for å lage blondeeffekter, eller for å
fylle ut blader på trær.
Når du broderer med filtenål, må du øke syhastigheten for frihåndssøm for å øke antall stingpunkter som
settes inn.
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Sikksakksømmer
Når du bruker sikksakksømmer, tegnes sømmene i den hastigheten som vises under
syhastighet for frihåndssøm, i gjeldende bredde for sikksakksøm. Stingpunktene tegnes
vekselvis på den ene og den andre siden mens du tegner langs midten av sikksakksømmen.
Bruk Horizontal ZigZag (vannrett sikksakksøm)
til å tegne
sømmer i et sikksakkmønster, vannrett mot venstre og høyre i
arbeidsområdet. Tegn rett nedover for å lage en rett stolpe med
sikksakksømmer. Flytt sideveis for å skyve stolpen mot venstre
eller høyre. Bruk den sideveis bevegelsen til å lage horisonter.
Bruk Rotational ZigZag (roterende sikksakksøm)
til å tegne
sømmer i et sikksakkmønster, i 90 graders vinkel på retningen
pekeren beveger seg i. Tegn i en hvilken som helst retning for å
lage en buet linje med sikksakksømmer. Sett inn så mange
seksjoner med sikksakksømmer som du ønsker.
Bruk Calligraphy (skjønnskrift)
til å tegne skjønnskrift-tekst
og motiver. Sømmene tegnes i et sikksakkmønster, i valgt vinkel
for skjønnskriften. Dette bildet viser hvordan sømmene tegnes
når Calligraphy Angle (skjønnskrift-vinkel) er stilt på 45 grader.
Du kan bruke en hvilken som helst instruksjonsbok for skjønnskrift med
penn når du skal lage skjønnskrift i PREMIER+™ 2 Sketch. Du tegner ganske
enkelt med sting i stedet for blekk. Ta også en kikk på bildene i
Documents\Premier+2\Samples \Sketch\PicsCalligraphy.
Lag bokstavene på frihånd hvis du er god i skjønnskrift, eller sy etter bokstaver du har laget på papir og
skannet, eller som du har klargjort på dataskjermen.

Lage tekst med skjønnskrift
1
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Klikk på New (ny)
, og på siden Design Options (alternativer for motiv) i
Load Design Wizard velger du enten Load Picture for a New Embroidery
(last inn bilde for et nytt broderi) for å bruke tekst som bakgrunn, eller velg
Start a New Embroidery with no Picture (start et nytt broderi uten bilde)
hvis du vil arbeide på frihånd. Klikk deretter på Next (neste).
Velg en ramme. Klikk på Finish (fullfør), eller klikk på Next (neste) for å laste
et bilde, og fullfør deretter veiviseren.
Klikk på kategorien Free (fri), og klikk deretter på Calligraphy (skjønnskrift)
.
Angi sikksakkbredden til bredden på linjene i bokstavene.
I eksempelet er det brukt en bredde på 2 mm.
Angi vinkelen for skjønnskriften slik at den
passer til bokstavene du bruker.
I eksempelet er vinkelen angitt til 45 grader.
Tegn den første bokstaven i teksten. Prøv å
bruk et enkelt pennestrøk.
Løft pennen eller slipp museknappen.
Dette er en testbokstav. Klikk på angre-ikonet
hvis du ikke er fornøyd.
Løft pennen eller slipp museknappen for å lage et
angre-punkt.
Flytt glidebryteren for å angi en bekvem
syhastighet for frihåndssømmen.
Dra den mot høyre for å tegne flere sting, og mot venstre for å tegne færre sting.
Når du zoomer inn, kan du arbeide langsommere og mer nøyaktig.

9
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Tegn en bokstav til og gjør eventuelt ytterligere justeringer av hastigheten, eller av linjebredden og
vinkelen.
Tegn de andre bokstavene i teksten. Løft pennen eller slipp museknappen i slutten av hvert pennestrøk.
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Tegne sømmer, eksempler
Tegn frihåndssømmer og sikksakksømmer på selskapskjolen til dukken
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Klikk på New (ny)
, og klikk deretter på Next (neste) på siden Design Options (alternativer for
motiv) i Load Design Wizard, for å godta standardvalget Load Picture for a New Embroidery (last bilde
til et nytt broderi).
Velg 150 mm x 150 mm – Universal Square Hoop 2 på siden Hoop Size (rammestørrelse), og klikk
deretter på Next (neste).
På siden Choose Picture (velg bilde) laster du inn
Documents\Premier+2\Samples\Sketch\Pics\PartyDressDoll.png, og klikker deretter på Next (neste).
Klikk på Select All (velg alle) på siden Rotate and Crop Picture (roter og beskjær bilde).
På siden Picture Size (bildestørrelse) endrer du trådfargen til den mørke rosafargen som brukes i
halvsirklene rundt skjørtet på kjolen (Sulky Rayon 40 1033 - Dark Orchid).
På siden Add Alignment Stitches (legg til sømjusteringer) plasserer du ett kryss for sømjustering på
fingertuppen på venstre side, og ett på tuppen av skoen på høyre side. Klikk deretter på Finish (fullfør).
Kikk på Preferences (innstillinger)
. Klikk på kategorien Stitches (sømmer) og kontroller at
alternativet Allow Variable Stitch Speed (tillat varierende syhastighet) er valgt bort (fjern merket). Når
det gjelder bredden på sikksakksømmen, kontroller at 0,1 er angitt som minimum og at 0,9 er angitt
som maksimum. Klikk på OK.
Dette er standard minimums- og maksimumsinnstillinger for PREMIER+™ 2 Sketch, og de må angis for å
sikre at det er mulig å velge ønsket bredde på sikksakksømmen.
Klikk på bakgrunn-ikonet
. Ikonet endres til ton
ned bakgrunn-ikonet
, og bildet tones ned. Når
du toner ned bildevisningen, blir det enklere å se
sømmene over bakgrunnsbildet.
Bildet vil ikke være nedtonet når du skriver det ut for å
sy det.
Klikk på zoom til rektangel-ikonet
. Pekeren
endres til zoom inn-pekeren
.
Klikk og dra rundt den øverste delen av dukken, og
slipp deretter pennen for å zoome inn.
Klikk på kategorien Free (fri), og klikk deretter på Free
Motion (frihånd)
.
Kontroller at glidebryteren for syhastighet for frihåndssøm er plassert midt i glidefeltet.
Hvis ønsker å tegne langsommere, flytter du glidebryteren to eller tre trinn mot venstre. Du kan når som
helst justere syhastigheten for frihåndssømmen.

En buet linje over kjolen markerer livet på kjolen.
Begynn i den venstre enden av denne linjen, og
tegn sømmer langs linjen mot høyre ende av linjen.
Når du broderer, bruker du denne enkeltstående
sømlinjen som en siste sjekk av at bildet og broderiet
er riktig justert.
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Fra enden av linjen, tvers over kjolelivet,
tegn over konturene til høyre erme. Følg
hovedkonturen rundt ermet til øverst på
skulderen, men tegn inn og tilbake til
hovedkonturen for å legge til flere detaljer.
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Følg hovedkonturen rundt ermet, tilbake over
stingene du nettopp har satt inn, og tilbake til
kjolelivet. Tegn deretter over brettene i kjolelivet
for å gå videre til venstre erme.
12
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Tegn venstre erme, og gå over de fleste områdene to ganger, for å gå tilbake til kjolelivet.
Tegn deretter langs linjen i livet igjen, fra
venstre mot høyre, nedover og tilbake langs
hver av linjene hvor stoffet rynkes i skjørtet.

Klikk på zoom for å tilpasse-ikonet
.
Still inn bredden på sikksakksømmen på 2,0 mm.
Hvis du tidligere har redusert syhastigheten for frihåndssømmen, flytter du glidebryteren tilbake til midten.
Klikk på Rotational ZigZag (roterende sikksakksøm)
.
Tegn over hver enkelt av de mørkrosa halvsirklene. Beveg penne (eller musen) i en jevn, middels
hastighet, slik at sikksakksømmen er åpen og med jevn avstand mellom stingene.

Dersom du vil prøve på nytt med en sikksakklinje du nettopp har tegnet, må du høyreklikke og deretter
klikke på angre-ikonet. Bare den siste linjen med sikksakksøm angres. Klikk deretter på Rotational ZigZag
(roterende sikksakksøm) og tegn linjen på nytt.
Høyreklikk for å velge bort funksjonen.

Dekorere selskapskjolen med motivmønstre
1
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Klikk på New (ny)
, og velg Load Sketch Embroidery (last inn Sketch-broderi) på siden Design
Options (alternativer for motiv) i Load Design Wizard. Klikk deretter på Next (neste).
Klikk på Open Embroidery (åpne broderi) på siden Load Embroidery (last broderi), og last inn
Documents\Premier+2\Samples \Sketch\PartyDressDoll_Free motion 1 done. Klikk deretter på Finish (fullfør).
Hvis du klikker på bakgrunn-ikonet
og angir Fade Background (ton ned bakgrunn)
, er bildet
nedtonet når det vises.
Klikk på Pick Color (velg trådfarge)
. Pekeren endres til pipetten
.
Når du klikker på den lysegrønne fargen inni girlanderen (det
dekorative grønne båndet) åpnes dialogboksen for fargevalg.
Du kan om nødvendig endre trådtypen til Sulky Rayon 40 for
å velge farge nr. 1046 (Teal). Klikk på OK.
Klikk på Motif Line (motivmønsterlinje)
i kategorien
Standard, og klikk deretter på knappen Options (alternativer).
Dialogboksen for egenskaper for motivmønsterlinje åpnes.
Kontroller at Universal er valgt som gruppe. Klikk på
rullegardinpilen for kategorier, og velg Hand Stitches 2
(sømmer med håndsydd preg 2).
Klikk på rullegardinpilen for mønster, og velg fjærmotiv nr. 12.
Kontroller at Minimum Gap (minimumsavstand) er angitt til 0,0 mm, og at du har fjernet merket for Fit
to Line (tilpass til linje), Reverse (bakoversøm) og Mirror (speilvend).
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La størrelsen stå, men pass på at Running (forsting) er valgt under Stitch (søm). Klikk på OK for å lukke
dialogboksen for motivmønsterlinje.
Kontroller at Freehand (frihånd)
er valgt under Draw (tegn).
Begynn på høyre side av kjolen, og tegn langs midten av den første lille slyngen med girlander til det
vises to motivmønstre. Deretter stopper du ved å løfte pennen eller slippe museknappen.
Merk at motivene vises bare når du har tegnet langt nok til å lage et helt motivmønster.
Fortsett å tegne langs midten av hver
slynge i girlanderen, og stopp i enden
av hver slynge. Dette forhindrer at
motivmønstrene overlapper
hverandre for mye øverst i hver
slynge. Motivmønstrene kan
overlappe halvsirklene noe.
Syhastigheten for frihåndssøm har
ingen innvirkning på tegning av
motivmønstre og andre standardsømmer,
Klikk på Options (alternativer) mens Motif Line (motivmønsterlinje)
fremdeles er valgt.
Klikk på rullegardinpilen for kategorier og velg General Motifs 1 (generelle motivmønstre 1). Klikk
deretter på rullegardinpilen for mønster og velg motivmønster nr. 3.
Du kan endre motivmønstre og innstillinger for motivmønstre mens Motif Line (motivmønsterlinje)
fremdeles er valgt.
Klikk på den lille pilen på høyde-boksen til høyden er redusert til 7,0 mm.
Bredden endres samtidig for å beholde den opprinnelige formen på motivmønsteret, som velges ved hjelp
av alternativet Proportional (proporsjonal).
Endre sømtypen til Triple
(trippelsøm), og klikk deretter på OK.
Begynn på høyre side av skjørtet, og
tegn en rad med motivmønster langs
midten av det gule båndet på
skjørtefalden. Tegn hele linjen, og ikke
stopp før du kommer til enden.
Høyreklikk for å velge bort tegning av motivmønster.
Klikk på Add Color Change (legg til fargeendring)
for å åpne dialogboksen for fargevalg. Klikk på
Show All Thread Ranges (vis alle trådtyper). Klikk deretter på rullegardinpilen for trådtypen, bla
oppover i listen og velg Sulky Metallic 30. Velg 7055 (Cranberry) og klikk på OK.
Klikk på Motif Line (motivmønsterlinje)
,
og klikk deretter på Options (alternativer).
I dialogboksen for egenskaper for
motivmønsterlinje, angir du høyden på
motivmønsteret til 8,0 mm. Klikk på OK.
Begynn litt til venstre for rosen lengst mot
venstre, og tegn over rosen til du har laget et enkeltstående motivmønster, deretter stopper du.
Tegn enkeltstående motivmønstre over de
to andre rosene, på samme måte.
Høyreklikk for å velge bort funksjonen.
Hvis noen av motivmønstrene er tegnet litt
skjevt, kan du trykke på angre-ikonet
og
tegne dem på nytt.
Bruk valgfunksjonene hvis du vil justere motivmønstrene senere. Klikk på kategorien Design (motiv), og
skjul deretter alle fargene bortsett fra metallisk rød. Klikk på Box Select (valgramme). Deretter klikker og
drar du for å tegne en ramme rundt ønsket motivmønster. En valgramme vises. Flytt motivmønsteret over
rosen, og høyreklikk for å velge bort funksjonen. Klikk på Draw All Stitches (tegn alle sømmer).

Tegne hår med blandede tråder på frihånd
1
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4

Klikk på New (ny)
, og velg Load Sketch Embroidery (last inn Sketch-broderi) på siden Design
Options (alternativer for motiv) i Load Design Wizard. Klikk deretter på Next (neste).
Klikk på Open Embroidery (åpne broderi) på siden Load Embroidery (last broderi), og last inn
Documents\Premier+2\Samples \Sketch\Stitch\PartyDressDoll_with_roses. Klikk deretter på Finish (fullfør).
Klikk på bakgrunn-ikonet
for å angi Fade Background (ton ned bakgrunn)
.
Bruk glidebryteren i zoom-feltet til å zoome inn.
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Deretter klikker og drar du i oversiktsvinduet til den øverste delen av dukken vises.
Klikk på Add Color Change (legg til fargeendring)
for å åpne dialogboksen for fargevalg. Klikk på
rullegardinpilen for trådtype, og velg Sulky Rayon 40. Skriv inn nummeret 1238 i feltet Find Thread
(søk etter tråd). Tråd nr. 1238 (Orange Sunrise) velges. Klikk på OK.
Klikk på kategorien Free (fri), og klikk deretter på Free Motion (frihånd)
.

På venstre side av håret tegner du hårstrå fra
skillen ned til krøllene, hvirvle rundt krøllene og
tegn tilbake opp mot skillen. Gjør dette flere
ganger slik at den venstre siden er løst fylt opp.
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Bruk samme metode til å tegne hårstrå på
høyre side, som stopper i skillen.

Tegn sammenhengende linjer. Hvis du må stoppe, begynner du igjen fra der hvor du stoppet.
Høyreklikk for å velge bort frihåndsfunksjonen.
Klikk på Add Color Change (legg til fargeendring)
for å åpne dialogboksen for fargevalg. Velg
Sulky Rayon 40, 1126 (Tan), og klikk deretter på OK.
Bruk den samme frihåndsfunksjonen
til å tegne hår på venstre side og deretter på høyre side.
Bruk færre linjer, og prøv å fylle ut noen av mellomrommene mellom linjene i den forrige fargen.
Gjør ferdig krøllene på høyre side.
Blandede farger gir håret et mer naturlig utseende. Bruk de samme teknikkene til pels og fjær.
Høyreklikk for å velge bort funksjonen.
Klikk på rullegardinpilen ved siden av bakgrunnikonet
og velg Background On (bakgrunn på)
for å forhåndsvise resultatet når broderiet sys over
bildet.
Klikk på zoom for å tilpasse-ikonet
.
Klikk på kategorien Notes (notater) i
kontrollpanelet, og klikk deretter på Edit (rediger).
I dialogboksen Notes (notater) legger du til
teksten ”Motifs; Natural Hair” (motivmønstre;
naturlig hår).
Klikk på OK for å lagre endringene i notatene.
Klikk på kategorien Settings (innstillinger), og
klikk deretter på Edit (rediger) . Nå ser du at
motivmønstrene vises allerede.
Innstillingene for motivmønstre legges til for hver
linje med motivmønstre du tegner. Det anbefales
at du redigerer innstillingene og bare beholder én
forekomst av opplysningene for hvert
motivmønster du bruker, og at du fjerner annen duplisert informasjon.
Klikk på OK for å lagre endringene i innstillingene.
Klikk på lagre-ikonet
på verktøylinjen for hurtigtilgang og lagre broderiet som ”PartyDressDoll”
(dukke med selskapskjole).
Klikk på Export (eksporter)
for å eksportere broderiet av dukken.
Kontroller at .vp4 er valgt i dialogboksen for eksport, og klikk på OK.
I dialogboksen Save As (lagre som) blar du til Documents\Premier+2\My Designs, og lagrer broderiet
som ”PartyDressDoll Exported” (filtypen .vp4 legges til automatisk).
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