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1Installation
Välkommen till PREMIER+™ 2 Embroidery System. Skapa, redigera och visa alla mönster i 
äkta 3D med möjlighet att använda zoom och strukturerad eller verklig bakgrund. Visa 
mönster i vilken färg du vill i din egen brodérbåge. Visa specialtrådar och effekter, som 
metall- och flerfärgad tråd, volymmellanlägg och filtningsnålar. Välj färger från över 
21 800 trådar eller skapa egna personliga paletter. Ändra färger i ett mönster automatiskt 
med funktionen Color Tone (färgton).
Med Design Player  kan du spela upp alla avsnitt i ett broderi. Använd Life View 
(förhandsgranskning)  om du vill se broderiet ur ett verkligt perspektiv med önskade 
exportalternativ. Spara  ditt projekt med mönsterdelarna separat i multipart .vp4-
format. Exportera  slutligen i det önskade formatet enligt de alternativ som du har valt 
för att optimera din sömnad.
I den här handboken får du information om hur du installerar och startar modulerna i 
PREMIER+™ 2 Embroidery System.
Till vissa moduler finns det en tryckt användarhandbok (engelska) som innehåller några 
exempel på hur programmet används. En fullständig referensguide (engelska) till varje 
modul i PREMIER+™ 2 Embroidery System hittar du i direkthjälpen. Du kan också skriva ut 
den referensguide som medföljer i pdf-format . Gå igenom de interaktiva övningarna 
till PREMIER+™ 2 Embroidery System, som finns på Learning Center online.
De senaste detaljerna om programmet finner du i Readme-filen. (Dubbelklicka på en 
Readme-fil för att öppna den i WordPad eller Microsoft® Word i Windows®, TextEdit i Mac®.) 
Den allra senaste informationen om PREMIER+™ 2 Embroidery System finns här: 
PremierPlusEmbroidery.com

Systeminnehåll
I programvarupaketet till PREMIER+™ 2 Embroidery System finns ett USB-minne, ett kort 
med produktaktiveringskod och användarhandböcker.

Kort med produktaktiveringskod
Du behöver den unika produktaktiveringskoden med 18 tecken för aktivering. Du hittar 
koden på kortet med produktaktiveringskod. Förvara kortet med 
produktaktiveringskoden på ett säkert ställe. Tillsammans med inköpskvittot är det 
beviset på att du har köpt programmet PREMIER+™ 2 Embroidery System.

Programvaruinstallation
Följ de här stegen för att installera PREMIER+™ 2 Embroidery System. 
För mer information, se videoklippen på: http://www.embroiderylearningcenter.com/

1 Kontrollera att tidigare maskinvara, till exempel en brodérmaskin, inte är ansluten till datorn och att 
datorn har en fungerande internetanslutning.
Detta gäller inte för maskinvaror från andra leverantörer, som skrivare, digitalkameror och webbkameror.

2 Stäng alla program som körs på datorn och kontrollera att du är inloggad som administratör.
3 Installera programapplikationer, komponenter, bakgrunder och dokumentation för PREMIER+™ 2 

Embroidery System från det medföljande USB-minnet eller genom en programvarunedladdning.
Gå till Windows-mappen i Windows® och dubbelklicka på Starta. Gå till Mac-mappen på Mac®.
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Som alternativ kan du installera programvaran efter att du laddat ned den senaste versionen från 
PremierPlusEmbroidery.com/Downloads.

Följande meddelande för kontroll av användarkonto (User Account Control) kan visas i Windows®: "Tillåter 
du att följande program kan användas för att ändra den här datorn" eller "Ett program behöver din 
tillåtelse för att fortsätta". Klicka på Ja eller Fortsätt. Om du har inaktiverat kontroll av användarkonto 
(User Account Control) visas inte meddelandet.

4 Vänta tills sidan med logotypen för PREMIER+™ 2 Embroidery System och installationsnamnet i rött 
öppnas. Klicka därefter på Next två gånger.

5 Licensöverenskommelsen för PREMIER+™ 2 Embroidery System visas. Läs det noga och välj sedan 
alternativet ”Jag accepterar villkoren i licensavtalet”. Klicka på Nästa för att installera.
Fönstret för registrering av filtyper visas i Windows®. Vi rekommenderar att du väljer Associate All Embroidery Files 
(associera alla brodérfiler) så att du kan starta PREMIER+™ 2 Embroidery System genom att dubbelklicka på en 
brodérfil i Utforskaren. Om du har andra brodérprogram och inte vill ändra på existerande filtypsregistreringar, välj 
Do Not Associate All Embroidery Files (associera inte alla brodérfiler). Du kan också associera GEDCOM-filer (för 
släktforskning eller familjeträd) till PREMIER+™ 2 Family Tree på den här sidan. Klicka på Next (nästa).

6 Upprepa denna procedur för komponenter, bakgrunder och dokumentation. 
Installera drivrutiner för enheter i Windows® om du har en direkt USB-anslutning till din maskin, och 
inte har installerat dem med en tidigare version av PREMIER+™ Embroidery System.

7 Registrera och aktivera därefter din programvara.
Du måste ha produktaktiveringskoden till hands när du aktiverar programvaran.

8 När du installerat och registrerat programvaran kan du installera exempelfilerna. Installera sedan 
Explorer Plugin-programmet i Windows®.
Alla tidigare versioner av plugin-programmet för Utforskaren (PREMIER+™ 2 eller PREMIER+™) måste 
avinstalleras först.

9 Därefter ansluter du brodérmaskinen/-maskinerna. Du kan behöva svara på ytterligare meddelanden.
10 När du har installerat de alternativ du vill, registrerat och aktiverat samt anslutit all maskinvara kan du 

använda alternativet Check PREMIER+™ 2 Embroidery System Installation för att kontrollera installationen. 
Använd Install Check i PREMIER+™ 2 Configure på Mac®.

11 Ta sedan ut USB-minnet (med installationsfilerna) för programvaran PREMIER+™ 2 Embroidery 
System ur datorn.

Installera alla objekt i denna ordningsföljd

Registrera och aktivera din programvara

Windows®

Installera exempelfiler och 

Visa licens och dokumentation

Kontrollera din installation

Plugin-programmet

Installera alla objekt i denna 

Registrera och aktivera din 

Installera exempelfiler

Mac®

ordningsföljd

programvara
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Registrering och programvaruaktivering
Du måste registrera och aktivera din programvara innan du kan använda PREMIER+™ 2 
Embroidery System. Dessutom måste du installera exempelfilerna.
När du registrerar programvaran till PREMIER+™ 2 Embroidery System och aktiverar programvaran måste 
du använda samma dator som programmet installerats på eller gå till en auktoriserad återförsäljare. Då 
tar du bara med kortet med produktaktiveringskoden till affären.

1 Välj alternativet Register and Activate i menyn till UBS-minnet.
Annars kan du när som helst klicka på knappen Register i PREMIER+™ 2 Configure för att aktivera.

2 Du blir uppmanad att ansluta till Internet om du inte redan har gjort det. Därefter visas ett fönster för 
att registrera programvaran till PREMIER+™ 2 Embroidery System. Klicka på Next (nästa).

3 Välkomstfönstret öppnas. Om du inte har registrerat någon programvara till PREMIER+™, TruE™, 6D™ 
eller 5D™ tidigare, väljer du alternativet ”I do not have a previous registration”. Om du har registrerat 
programvara till PREMIER+™, TruE™, 6D™ eller 5D™ tidigare anger du e-postadress och lösenord och 
klickar på Next.
Om du har registrerat programvara innan 5D™ Embroidery System klickar du på länken för att tilldelas ett 
lösenord. När du har fått ett lösenord skriver du det och fortsätter sedan med registreringen.

4 Skriv och kontrollera att ditt namn och din e-postadress är korrekt i fönstret som öppnas. Lämna 
kryssrutan markerad om du vill ha e-postmeddelanden om de senaste produkterna och 
uppdateringarna (rekommenderas). Kontrollera uppgifterna. Klicka på Next (nästa) för att fortsätta.
SVP Worldwide kommer inte att, utan ditt medgivande, lämna ut eller sälja någon personligt identifierbar 
information om dig till tredje part utanför nätverket av auktoriserade återförsäljare av PREMIER+™ 2 
Embroidery System. Mer information om vår sekretesspolicy finns på vår webbplats 
PremierPlusEmbroidery.com (Privacy Statement).
Skriv lösenordet (eller ändra det vid behov) i fönstret som visas och klicka sedan på Next (nästa). Du 
kan också klicka på länken för att registrera ett konto på sociala medier.
Lösenordet ska bestå av minst 6 tecken.

5 Ett meddelande som bekräftar ditt konto visas. Klicka på Next (nästa).
Första gången du registrerar programvaran eller om du ändrar e-postadress får du en bekräftelse via e-post.

6 Fyll i eller kontrollera kontaktinformationen i fönstret som visas. Välj land. Om du bor i USA eller 
Kanada ska du även välja stat eller provins. Klicka på Next (nästa).

7 Bekräfta återförsäljarinformationen eller välj en ny återförsäljare i fönstret som visas. Återförsäljaren 
bör vara din främsta återförsäljare – den som du normalt vill handla hos. Vi rekommenderar att du 
markerar kryssrutan för att meddela återförsäljaren om dina kontaktuppgifter, men du måste inte 
göra det. Du kan ange ytterligare en återförsäljare om du vill, en som du till exempel kan vända dig till 
när du är på resa. Klicka på Next (nästa) för att fortsätta.

8 Fönstret Product Activation Codes (produktaktiveringskoder) visas. Ange produktaktiveringskoden 
med 18 tecken som du hittar på medföljande kort (eller i ett e-postmeddelande om du har handlat 
produkten online). Klicka på Next (nästa).

9 Efter en liten stund (det kan ta några minuter) aktiveras programvaran automatiskt. Klicka på Next. 
Sidan Machines visas. Nu kan du ange information om din(a) brodérmaskin(er). Klicka på Next (nästa).

10 Fönstret Smart Update visas. Välj de rekommenderade uppdateringar som du vill hämta och klicka 
sedan på Next (nästa).

11 Ett fönster med en sammanfattning visas. En lista över de PREMIER+™ 2 Embroidery System-program du har 
registrerat visas med respektive produktaktiveringskoder. Om du vill kan du skriva ut sammanfattningen.
Om du har köpt fler moduler måste du upprepa aktiveringen.

12 Nu kan du ansluta dina brodérmaskiner till datorn. Varje gång du ansluter en enhet visas ett 
meddelande med information om att maskinvaran är klar att användas.

13 Din programvara har aktiverats.

Uppdatera programvaran
Med bara en knapptryckning kan du köra Smart Update  i PREMIER+™ 2 Configure  för att 
se om det finns några nya typsnitt, tråduppsättningar eller andra uppdateringar att hämta. Klicka 
på länkarna till uppdateringarna för att ladda ned dem. Stäng Smart Update och PREMIER+™ 2 
Configure. Följ sedan anvisningarna på skärmen för att installera uppdateringarna.
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2Komma igång
Efter installationen av PREMIER+™ 2 Embroidery System hjälper informationen i 
detta kapitel dig att komma igång. När specifika detaljer anges, till exempel för 
direkthjälpssystemet, hänvisar de till modulen PREMIER+™ 2 Embroidery eller PREMIER+™ 
2 Embroidery Extra, men de brukar oftast gälla för de andra modulerna i PREMIER+™ 2 
Embroidery System också.

Starta programmet
Starta PREMIER+™ 2 Embroidery System – Windows®

Startskärmen i Windows® 8 och Windows® 10
1 Öppna startskärmen i Windows® 8 eller 10 längst ned till vänster på datorskärmen.
2 Skriv in ”Prem” för att visa sökskärmen.
3 Kontrollera att Apps är markerat.
4 Klicka på PREMIER+™ 2 Embroidery  för att öppna programmet.

Startmenyn i Windows® 7
1 Klicka på startknappen längst ned till vänster på skärmen för att visa startmenyn.
2 Flytta muspekaren till Alla program för att visa en annan meny.
3 Flytta muspekaren till PREMIER+™ 2 Embroidery System. En programmeny visas.
4 Klicka på PREMIER+™ 2 Embroidery  för att öppna programmet.

Kortkommandon
Ett alternativ till att starta programmet via startskärmen/startmenyn, som beskrivits 
tidigare, är att använda genvägen till PREMIER+™ 2 Embroidery. Den skapas automatiskt 
under installationen.

Windows® 10 (startskärm); Windows® 8 
1 Klicka på panelen PREMIER+™ 2 Embroidery  på startskärmen.

Windows® 10 (skrivbord); Windows® 7 
1 Stäng eller minimera alla öppna program.
2 Dubbelklicka på genvägen till mappen PREMIER+™ 2 Embroidery System. En lista över programmen 

visas.
3 Dubbelklicka på PREMIER+™ 2 Embroidery  för att starta programmet.

QuickLink Toolbar
När du har öppnat PREMIER+™ 2 Embroidery kan du använda verktygsfältet QuickLink för 
att länka till någon av modulerna i PREMIER+™ 2 Embroidery System. Verktygsfältet 
QuickLink hittar du i statusfältet längst ned på skärmen.
De ikoner som visas hör till modulerna i PREMIER+™ 2 Embroidery System. Räknat från 
vänster är det: PREMIER+™ 2 Embroidery , PREMIER+™ 2 Card Shop , PREMIER+™ 2 
Modify , PREMIER+™ 2 Design Aligner , PREMIER+™ 2 Create , PREMIER+™ 
2 Sketch , PREMIER+™ 2 PhotoStitch , PREMIER+™ 2 Cross Stitcher , PREMIER+™ 2 
Family Tree , PREMIER+™ 2 Thread Cache  och PREMIER+™ 2 Configure .
Även moduler som du inte har köpt kan visas i verktygsfältet QuickLink. Om du klickar på dem visas ett 
meddelande.
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Undermenyn för Accessories innehåller PREMIER+™ 2 Font Create och en fristående version av PREMIER+™ 
2 QuickFont för ägare av brodérmaskiner som inte har PREMIER+™ 2 Embroidery.

1 Öppna PREMIER+™ 2 Embroidery .
2 Placera pekaren över en ikon för att se namnet på modulerna.
3 Klicka på önskad ikon för att starta en modul.
4 Som alternativ kan du klicka på knappen Accessories  så visas undermenyn för Accessories.
5 Klicka på önskad ikon för att starta en modul.

Dubbelklicka på brodérfilerna när du vill börja
I Windows® Utforskaren dubbelklickar du på en brodérfil (eller klickar en gång och trycker 
på RETUR) när du vill starta PREMIER+™ 2 Embroidery. Då öppnas filen på skärmen. 
Huvudfiltypen för brodérfiler med PREMIER+™ 2-ikonen  är vp4-format.

Om du dubbelklickar på en .edo-fil  startas PREMIER+™ 2 Create . Om du dubbelklickar på en 

krz-fil  startas PREMIER+™ 2 Cross Stitcher .

Högerklicka för att visa närmare information om broderiet med Explorer Plugin-
programmet. Se ”PREMIER+™ 2 Explorer Plugin” på sidan 19.

Växla mellan moduler
När du har startat PREMIER+™ 2 Embroidery System kan du också använda verktygsfältet 
QuickLink för att växla mellan öppna moduler. Det är bra om du till exempel vill kopiera ett 
broderi från en modul till en annan.

Starta PREMIER+™ 2 Embroidery System-appen – Mac®
 Klicka på ikonen i Launchpad.
 Dubbelklicka på ikonen i Finder.
 Om du har lagt till den till Dock-raden kan du klicka på ikonen i Dock.

Växla mellan appar
När du har startat flera PREMIER+™ 2 Embroidery System-appar kan du använda Dock för 
att växla mellan öppna appar. Det är bra om du till exempel vill kopiera ett broderi från en 
app till en annan.

Modulikoner

PREMIER+™ 2 
Embroidery

Justera, redigera och ändra storlek på broderier och text. Skapa automatiskt 
egna typsnitt av TrueType®- eller OpenType®-typsnitt eller importerade 
broderier, eller använd biblioteket med specialtypsnitt. Skapa SuperDesigns, 
motiv, ramar och dekorationer till broderier och monogram. Du kan använda 
Encore (upprepa) för att upprepa ett broderi i olika former eller som en bård i en 
båge. Med Endless (oändlig) kan du automatiskt placera dina favoritbroderier så 
många gånger som möjligt i vald båge. I PREMIER+™ 2 Embroidery Extra kan du 
förhandsgranska dina broderier mot en bakgrund av applikationer och 
dekorationer, skapa en ordskulptur, anpassa brodérprojekt i en brodérbåge, 
skapa ett quiltblock med konturer eller fyllnad, ändra stygn och förvandla dina 
bilder eller foton till broderier med ExpressDesign Wizard och PhotoStitch 
Wizard. Skapa ett mönster i Family Tree Wizard.

PREMIER+™ 2 
Card Shop
Endast för 
Windows®

Skapa personliga brodérkort automatiskt med temamallar för speciella tillfällen. 
Du kan välja mellan vikbara kort med fyra sektioner, vykort med två sektioner 
eller ensidiga kort. Skapa verkligt individuella kort för dina nära och kära i form 
av ett PhotoStitch-broderi eller en utskriven applikation.
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PREMIER+™ 2 
Modify

Förändra, förbättra och förnya dina broderier. Ändra broderiernas form och stil 
med funktionerna för objektredigering. Lägg till klippkommandon automatiskt 
och stoppkommandon med broderingstips. Konvertera mönstren för 
användning av skärnålar för cutwork. Använd morphing-effekter för att till 
exempel vrida, krusa och våga mönster. Använd funktionerna Border/Appliqué 
och rama in eller klipp ut broderier. Med Design Optimizer kan du förbättra 
stygnkvaliteten på de flesta broderier. Använd de exklusiva 
upphöjningsfunktionerna Emboss för att lägga till vackra mönster. Använd 
effekten Monochrome för att skapa en silhuett- eller kamédesign.

PREMIER+™ 2 
Design Aligner
Endast för 
Windows®

Ordna och dela ett broderi som ska sys i båge eller dela ett broderi som ska sys i 
en flerdelad båge. Lägg automatiskt till placeringsstygn för att flytta tyget i 
bågen och skriv ut en översikt och mallar.

PREMIER+™ 2 
Create

Med ExpressDesign Wizard kan du automatiskt skapa ett broderi från en bild 
eller en teckning. Använd clipart eller skapa egna bilder eller teckningar. Skapa 
fantastiska broderier med speciella funktioner för spets. Med hjälp av 
frihandsfunktionerna, inklusive Bezier Mode, kan du lägga till ytterligare 
brodérytor. Dekorera broderier med maskinsömmar. Testa de fantastiska 
specialfyllnaderna, till exempel multivågfyllnad, konturfyllnad, QuiltStipple-
fyllnad, ekofyllnad, radialfyllnad, spiralfyllnad, formfyllnad och korsstreckad 
fyllnad. Framhäv ytor på ditt eget personliga sätt och använd graderad och 
flerfärgad graderad täthet för att skapa vackra skuggeffekter.

PREMIER+™ 2 
Sketch
Endast för 
Windows®

Rita egna stygnmålningar med vanliga rakstygn, tredubbla stygn, satinsöm, 
motivlinjer eller frihandsstygn. Lägg till frihandseffekter och struktur till dina 
favoritbilder. Dekorera befintliga broderier med extrastygn. Rita med dina 
favoritmaskinsömmar med hjälp av funktionen Motif Lines (motivlinjer).

PREMIER+™ 2 
PhotoStitch
Endast för 
Windows®

Brodera automatiskt unika en- eller flerfärgade porträtt från egna foton. Använd 
steg för steg-guiderna för att enkelt skapa PhotoStitch-broderier och redigera 
bilden vid behov. Rama in bilden automatiskt med valfri ram, dekoration eller 
motivsöm.

PREMIER+™ 2 
Cross Stitcher

Skapa egna korsstygnsmönster. Använd en bild som mall eller låt guiden skapa 
broderi åt dig automatiskt. Fyll ytor eller text med mönster eller gör dina egna 
mönster och typsnitt med valfri korsstygnstyp.

PREMIER+™ 2 
Family Tree
Endast för 
Windows®

Skapa broderade tavlor automatiskt utifrån ditt eget släktträd. Skapa 
minnesvärda dekorationer av dina favoritpersoner, husdjur, semesterbilder, 
fordon och mycket mer. Använd Chart Wizard för att skapa ett broderat släktträd 
med PhotoStitch-broderier.

PREMIER+™ 2 
Thread Cache

Använd PREMIER+™ 2 Thread Cache för att lista en egen trådsamling, skapa en 
lista över de tråduppsättningar du tycker om mest och visa en inköpslista på din 
mobila enhet.

PREMIER+™ 2 
Configure

Välj displayinställningar till brodérprogrammet och de exportinställningar som 
du föredrar. Kör Smart Update när du vill samt Register eller Activate.

Accessories
PREMIER+™ 2 
QuickFont

Skapa egna typsnitt automatiskt från TrueType®- eller OpenType®-typsnitt (för 
brodérmaskinsägare som inte har PREMIER+™ 2 Embroidery).

PREMIER+™ 2 
Font Create
Endast för 
Windows®

Skapa avancerade typsnitt eller ändra typsnitt som skapats i PREMIER+™ 2 
QuickFont, eller med Importera typsnitt från broderier.
Du kan även skapa SuperDesign-uppsättningar för användning i PREMIER+™ 2 
Embroidery.
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Send Express, Send och Send to mySewnet™
I PREMIER+™ 2 Embroidery System finns det tre snabba och enkla sätt att skicka broderier 
till vissa anslutna brodérmaskiner av typ HUSQVARNA VIKING® eller PFAFF®.
Använd Send Express  för att skicka broderiet till den anslutna brodérmaskinen eller 
använd File, Send  för att skicka broderiet till mappen MyFiles eller Personal Files på 
den anslutna brodérmaskinen. Alternativt kan du använda Send to mySewnet™  för att 
skicka broderiet till mySewnet™-molnet för din mySewnet™-anslutna brodérmaskin.
Som alternativ kan du kopiera ett brodérmönster till ett USB-minne och överföra det till brodérmaskinen 
därifrån.

Köpa fler moduler
Beroende på vad du köpte ursprungligen kan det finnas ytterligare programvara till 
PREMIER+™ 2 Embroidery System. Du kan köpa fler paket från en auktoriserad 
återförsäljare eller via Purchase Center på Internet. För att handla online gå till Help, 
Purchase Center eller gå in på embroiderypurchasecenter.com. 

Installera fler moduler
Om du köper ny programvara till PREMIER+™ 2 Embroidery System behöver du inte 
installera om programvaran från USB-minnet om modulens ikon visas i programgruppen i 
PREMIER+™ 2 Embroidery System. Upprepa bara registreringen och aktiveringen och ange 
den nya produktaktiveringskoden. Ditt konto aktiveras för den nya programvaran och när 
du klickar på ikonen öppnas modulen.

Hitta information
Användarhandböcker och referensguider
I användarhandböckerna och referensguiderna får du en snabbgenomgång av 
huvudskärmen. Därefter följer information om huvudfunktionerna och några exempel 
som lär dig att använda modulen. Referensguiden innehåller även fullständig 
referensinformation. Referensguiden levereras i pdf-format  anpassat för utskrift.
För att kunna visa och skriva ut pdf-guiderna kan du använda Förhandsvisning som finns på din Mac OS®.

Knappbeskrivningar och direkthjälp online – Windows®
Om du vill veta mer om en funktion kan du placera muspekaren över ikonen för 
funktionen. Då visas en beskrivning med funktionens namn och lite information om 
funktionen.
I direkthjälpen online finns instruktiva exempel och fullständig referensinformation. Klicka 
på hjälpikonen , tryck på F1 eller klicka på knappen Help. Om det finns ett relevant 
hjälpavsnitt till objektet i fråga visas det.

Direkthjälp online – Mac®
Den inbyggda hjälpfunktionen innehåller även fullständig referensinformation. Klicka på 
hjälpknappen . Om det finns ett relevant hjälpavsnitt till objektet i fråga visas det. Du 
kan också använda hjälpmenyn.

Exempelguider
I exempelguiderna visas exempel på typsnitt, Motifs (maskinsömmar) och stygntyper som 
finns i PREMIER+™ 2 Embroidery System. Exempelguiderna levereras i pdf-format  som 
är anpassat för utskrift.
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Visa och skriva ut pdf-guider
För Windows® hittar du alla referens- och exempelguider till PREMIER+™ 2 Embroidery 
System-programmet om du väljer panelen Skrivbord på startskärmen i Windows® 10 och 
8. I Windows® 10, 8 eller 7 dubbelklickar du sedan på genvägen till PREMIER+™ 2 
Embroidery System på skrivbordet och dubbelklickar på Referensguider eller 
Exempelguider. Markera önskad pdf-guide.
För att visa och skriva ut pdf-guiderna måste du ha en pdf-läsare, som Windows® Reader (följer med i 
Windows® 10 och 8) eller Adobe® Reader (kan hämtas på adobe.com).
Gå till Hem/Premier+2/Guides på Mac® och klicka på Användarhandböcker, 
Referensguider eller Exempelguider för att hitta alla referens- och exempelguider för din 
PREMIER+™ 2 Embroidery System. Markera önskad pdf-guide. Använd förhandsvisningen 
för att titta i guiden.
Obs! Klicka på symbolen för hemmappen i Finder på sidofältet Favoriter för att öppna din 
hemmapp. Alternativt kan du välja Gå > Hem, eller trycka på ⌘H.

Readme
De senaste detaljerna om PREMIER+™ 2 Embroidery System hittar du i filen Readme.rtf . 
(Dubbelklicka på en Readme-fil för att öppna den i WordPad eller Microsoft® Word.)

Vanliga frågor på Internet
Via alternativet Internet FAQs på hjälpmenyn ansluts du till en databas med vanliga frågor 
om PREMIER+™ 2 Embroidery System. Du kan söka i hjälpavsnitt för den modul du 
använder eller söka i alla avsnitt.

Interaktiva övningar
Via alternativet Learning Center på hjälpmenyn ansluts du till interaktiva övningar i 
Learning Center på internet. De interaktiva övningarna visar olika moment direkt så att du 
kan lära dig att använda de viktigaste funktionerna i programmet. 

Sample Files (Exempelfiler)
Exempel finns i instruktionsexemplen och de interaktiva övningarna. Exempelfilerna 
installeras i undermappar till Dokument\Premier+2\Samples\ eller i en mapp du själv 
väljer.
Andra undermappar skapas i mappen Dokument\Premier+2. Bland annat My Designs (för 
brodér- och mönsterfiler), My Families (för .ged-filer som skapats eller ändrats med 
PREMIER+™ 2 Family Tree) och My Pictures (för bilder som skapats eller ändrats med 
PREMIER+™ 2 PhotoStitch i PREMIER+™ 2 Family Tree eller PREMIER+™ 2 Create). Du måste 
emellertid inte använda de här mapparna.
På Mac® installeras exempelfilerna i undermappar till Hem/Premier+2/Samples/ eller i en 
mapp du själv väljer.

Hjälp och hur funktionen används – Windows®
Knappbeskrivningar och hjälpfunktionen What’s This
Använd knappbeskrivningarna om du vill se namnet på en funktion och lite information 
om funktionen.

1 Placera muspekaren över en ikon för att visa en beskrivning med funktionens namn och lite information.
Det finns inga beskrivningar för menyikoner, utom för menyn File i PREMIER+™ 2 Embroidery.
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Använd funktionen What’s This? om du vill ha mer information och öppna hjälpen.
2 Tryck på F1 när en knappbeskrivning visas. En hjälptext visas för det objekt du klickade på. 

(Alternativt kan du hålla Skift nedtryckt och trycka på F1.)

Hjälp på skärmen
1 Tryck på F1 eller klicka på hjälpikonen  eller på Help Topics på menyn Help. Hjälpfunktionen för 

PREMIER+™ 2 Embroidery visas. Skärmen delas in i en navigationspanel med flikar till vänster och 
hjälpinformationen till höger.

Innehåll
2 Klicka på fliken Contents (innehåll)  om den inte redan är markerad.
3 Klicka på boktiteln Creating Lettering (skapa text). Boken expanderas och alla avsnitt i boken visas. 

Avsnittet Creating Lettering (skapa text) visas till höger.
4 Klicka på boktiteln Font Selection (val av typsnitt) under Contents (innehåll) så visas avsnittet Font 

Selection.

Navigationsavsnitt
5 Se avsnittet Related Topics (liknande ämnen) längst ner under avsnittet Font Selection (val av typsnitt).

Related Topics hänvisar till andra avsnitt inom aktuellt kapitel samt till liknande information i andra kapitel.
6 Klicka på Letter Properties (textegenskaper) så visas det avsnittet. Lägg även märke till att Contents 

(innehåll) har följt avsnittsavdelningen så att Letter Properties (textegenskaper) är markerat. Det 
hjälper dig att se var du är inom hjälpsystemet.

7 Rulla ned i texten under avsnittet Letter Properties (textegenskaper) tills du ser att Line Formatting 
(radformatering) är understruket. Det är en länk till avsnittet Line Formatting (radformatering). Klicka 
på länken för att visa avsnittet. Observera att avsnittet Line Formatting (radformatering) är markerat 
under Contents (innehåll).

8 Klicka på bakåtknappen  högst upp på hjälpskärmen. Då återgår du till avsnittet Letter Properties 
(textegenskaper).

Index
9 Klicka på fliken Index , så visas listan med indexposter.
10 Klicka på 2D View (2D-visning) så visas avsnittet 2D View.
11 Rulla ned och klicka på Align, Bottom så öppnas en ruta med avsnitt om justering mot nederkant. 

Klicka på det avsnitt du vill se.
Observera att det står 1 och 2 bredvid Align, Center. Detta beror på att detta avsnitt är indexerat två 
gånger. Klicka på siffran för att visa indexposten.

Search (sök)
12 Klicka på fliken Search (sök) .
13 Skriv ordet ”decoration” i sökrutan. En lista med alla avsnitt som innehåller ”decoration” visas.
14 Klicka på avsnittet Select Decoration i listan så visas detta avsnitt. Lägg märke till att alla förekomster 

av ordet ”decoration” är markerade så att du enkelt kan se dem.

Hjälp och hur funktionen används – Mac®
Visa Help Topics (hjälpavsnitt) och Contents (innehåll)

1 Använd knappen Help  eller välj Help Topics (hjälpavsnitt) i Help Menu (hjälpmenyn). 
Hjälpfunktionen för PREMIER+™ 2 Embroidery visas. Skärmen delas in i en navigationspanel med 
flikar till vänster och hjälpinformationen till höger.

2 Klicka på Show Navigation (visa navigering)  om navigeringsfönstret för Contents inte syns.
3 Klicka på rubriken Managing Embroideries (hantera broderier). Gruppen expanderas och alla avsnitt i 

sektionen visas. Avsnittet Managing Embroideries visas till höger.
4 Klicka på rubriken Opening Embroideries (öppna broderier) i Contents. Avsnittet Opening 

Embroideries visas.
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Navigationsavsnitt
5 Klicka på knappen Related Topics (liknande avsnitt)  längst ner under avsnittet Opening 

Embroideries (öppna broderier) så visas en pop-up-meny. (Dra vid behov rullningslisten till höger 
nedåt, så att du kan se knappen Related Topics (liknande avsnitt).)

6 Klicka på Save Embroideries (spara broderier) så visas avsnittet.
7 Klicka på bakåtknappen  för att återgå till avsnittet Opening Embroideries.
8 Välj Help > Keyboard Shortcuts för att se information om kortkommandon.

Söka efter avsnitt
9 Skriv in ordet ”Settings” i sökrutan med förstoringsglas  och klicka på Retur. En lista med alla avsnitt 

som innehåller ”Settings” visas.
10 Dubbelklicka på avsnittet Settings (inställningar) i listan så visas detta avsnitt.

PREMIER+™ 2 Embroidery System Learning Center
Learning Center är en webbresurs för interaktiva övningar i PREMIER+™ 2 Embroidery 
System. För att kunna använda Learning Center måste du vara ansluten till Internet.

1 Klicka på Help, Learning Center i valfri modul i PREMIER+™ 2 Embroidery System.
2 Välj den modul där du vill göra övningarna.

Du kan även besöka embroiderylearningcenter.com.

Termer och regler för PREMIER+™ 2 Embroidery 
System
I direkthjälpen och guiderna för PREMIER+™ 2 Embroidery System används vissa textstilar 
och termer ofta. Till exempel är informationen i standardtext. Instruktioner och steg för 
steg-övningar är vanligtvis numrerad standardtext, så som visas nedan. (Alternativen visas 
inom parentes.)

1 Ändra numret till tre och klicka på OK (eller tryck på Retur).
Viktiga punkter, anvisningar och tips markeras så här …

Pekare på skärmen
Pekaren har normalt formen av en pil  på skärmen. Pekaren kan ändras beroende på 
vilken funktion som har valts. Det sker ofta när pekaren dras över arbetsytan. Här visas de 
vanligaste pekarna i PREMIER+™ 2 Embroidery System.

Allmänna pekare

I-form Visas när du håller pekaren över en textruta som du kan skriva i, till 
exempel rutan Edit Notes (redigera anteckningar).

Zooma in Denna pekare visas när du väljer Zoom To Rectangle  eller 

Zoom In  i en dialogruta.

Zooma ut Denna pekare visas när du väljer Zoom Out  i en dialogruta.

Mäta Visas när du har valt Get Length  när du vill mäta delar av ett broderi.

Panorera Visas när du använder funktionen Pan (panorera) för att flytta runt ett 
fönster och när du flyttar vyn i ett översiktsfönster.
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Markeringspekare

Ritpekare

Andra pekare

Markera ruta och rita 
rektangel

Används när du markerar med Box Select och när du ritar en rektangel 
som ska fyllas med ett motiv med hjälp av ExpressDesign Wizard eller 
PhotoStitch Wizard.

Frihandsmarkera Används när du markerar med Freehand Select (frihandsmarkera).

Frihandsmarkera med 
punkter och markera 
applikation

Används när du markerar med Freehand Point Select (frihandsmarkera 
med punkter). I PREMIER+™ 2 Modify används den också när du 
frihandsritar bårdformer och linjer som delar motivet. I PREMIER+™ 2 
Embroidery Extra används den för att placera applikationsområden.

Markera med ellips Används när du markerar med Ellipse Select i PREMIER+™ 2 PhotoStitch 
och fönstret Paint i PREMIER+™ 2 Create.

Trollstavsmarkering Används när du markerar med Magic Wand Select (trollstavsmarkering) 
i PREMIER+™ 2 PhotoStitch och fönstret Paint i PREMIER+™ 2 Create.

Placera Visas när pekaren ligger inom den markerade delen av ett broderi, en 
bild eller ett beskuret område, för att visa att markeringen kan flyttas. 
Visas också när du flyttar punkter på delningslinjer i PREMIER+™ 2 
Design Aligner.

Dubbelpil Den diagonala dubbelpilen visas när du använder Resize (ändra 
storlek). En vågrät dubbelpil visas för Flip Horizontal (vänd vågrätt) och 
en lodrät dubbelpil visas för Flip Vertical (vänd lodrätt). Dubbelpilen 
används också för att justera ett beskuret område i en guide och för att 
flytta slutpunkterna på delningslinjer i PREMIER+™ 2 Design Aligner.

Rotera Visas när en pekare placeras över ett rotationshandtag till ett broderi.

Hårkorspekaren Visas när du placerar pekaren över rotationscentrum .

Flödesfyllnad Täck fyllnadsytor i en bild med färg, eller ett korsstygnsmotiv med 
korsstygn eller mönster.

Pipett Plocka upp en rit- eller trådfärg, oftast från en bild.

Radera Ta bort delar av en bild med bakgrundsfärgen.

Tyghandtag Justera applikationstyger.

Infoga färgbyte Infogar ett färgbyte på vald punkt.

Infoga 
stoppkommando

Infogar ett stopp på vald punkt.

Infoga stygn Infogar stygn på vald punkt.

Ritplatta Används när du ritar i fönstret Create i PREMIER+™ 2 Create med en 
Freehand Create-funktion.

Freehand-punkt Används när du placerar ut punkter i fönstret Create i PREMIER+™ 2 
Create med en Precise Create-funktion.
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Samtliga pekare används inte i alla moduler. I PREMIER+™ 2 Sketch och PREMIER+™ 2 Cross Stitcher finns 
en specialuppsättning med pekare. Mer information om pekarna i varje modul finns i referensguiden och 
direkthjälpen till modulen.

Markörer
Markörer används för att visa placeringen av vissa element och för att visa och justera vissa 
funktioner i broderier och motiv.

Informationssymboler
Följande informationssymboler används.

Datorns tangentbord
Liksom i alla Windows®-program kan delar av PREMIER+™ 2 Embroidery användas med 
tangentbordet, som alternativ till musen. Du kan till exempel vanligtvis trycka på Retur 
istället för att klicka på OK med vänster musknapp eller använda tangentkombinationer 

Korsstygn Används för att placera placeringskorsstygn i PREMIER+™ 2 Sketch.

Radergummit Tar bort stygn i PREMIER+™ 2 Sketch.

Rotationscentrum Visar rotationscentrum för det valda broderiet, stygn- eller 
objektblocket eller en bilddel. Den kan flyttas så att punkten runt vilken 
markeringen vrids ändras.

Färgbyte Visar placeringen för ett färgbyteskommando, som anger att 
brodérmaskinen ska stanna och byta trådfärg.

Stopp Visar placeringen för ett stoppkommando, som instruerar maskinen att 
stanna.

Trim (klipp) I PREMIER+™ 2 Modify visar markören placeringen av ett 
klippkommando.

Lägg till objekt-
pekare

Visar var nästa objekt kommer att läggas till i ett mönster i PREMIER+™ 
2 Create eller i ett tecken i PREMIER+™ 2 Font Create. Visas när 
verktyget för att skapa stygn har valts.

Områdets början I PREMIER+™ 2 Create och PREMIER+™ 2 Font Create visar markören 
den justerbara startpunkten för det markerade området.

Områdets slut I PREMIER+™ 2 Create och PREMIER+™ 2 Font Create visar markören 
den justerbara slutpunkten för det markerade området.

Utgångspunkt I PREMIER+™ 2 Create och PREMIER+™ 2 Font Create visar markören 
den justerbara utgångspunkten för vissa typer av områden när de 
markeras.

Placeringsstygn Visar placeringsstygnens position i PREMIER+™ 2 Create och 
PREMIER+™ 2 Font Create.

Sista stygnet Visar placeringen av det senaste stygnet när du ritar i PREMIER+™ 
2 Sketch.

Höjd Antal färger Bredd (i procent)

Bredd Rotera

Antal stygn Höjd (i procent)
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för olika menyfunktioner eller funktioner på menyflikar, som Ctrl + O för att öppna en fil. 
Det står ett plustecken (+) mellan tangenterna för kortkommando om den första 
tangenten ska hållas nertryckt (exempelvis Ctrl + O) och ett kommatecken (,) för att 
indikera att tangenterna ska användas i följd (till exempel Alt, F, V för Print Preview 
(förhandsgranskning) i de flesta moduler).
Tryck på Skift för panoreringsläge om du vill ändra storlek från centrum, markera objekt i 
FilmStrip i PREMIER+™ 2 Create och tvinna brodérstygnen moturs i PREMIER+™ 2 Modify.
Tryck på Ctrl för att ändra storlek proportionellt i PREMIER+™ 2 Embroidery, markera flera 
broderier på arbetsytan i PREMIER+™ 2 Embroidery och skapa fyrkantiga punkter (för raka 
linjer och vinklar) vid frihandsmarkering med punkter.
Tryck på tabb för att växla mellan broderi på arbetsytan i PREMIER+™ 2 Embroidery och 
PREMIER+™ 2 Modify.

Piltangenterna

Finjustera
Broderier, stygnblock och delar av en bild eller av ett broderi kan flyttas mycket korta 
sträckor så att de hamnar på precis rätt plats. Använd piltangenterna på tangentbordet för 
att finjustera positionen för ett broderi eller ett block i de flesta moduler.

Navigera mellan och markera stygn
Använd vänster och höger piltangent för att förflytta dig genom stygnen, ett stygn i taget, 
fram till önskad punkt. Du kan markera en serie stygn som ett block genom att hålla ner 
Skift samtidigt som du rör dig genom stygnen med piltangenterna. Du kan också markera 
en stygnpunkt och sedan hålla nere Skift och klicka på en annan punkt. Då markeras en 
serie stygn som ett block. Den här funktionen finns i PREMIER+™ 2 Modify och PREMIER+™ 
2 Sketch.

Markera objekt
Använd vänster och höger piltangent för att förflytta dig genom objekt, ett objekt i taget, 
fram till önskat objekt. Den här funktionen finns i PREMIER+™ 2 Create och PREMIER+™ 2 
Font Create.
Du kan också använda uppåt- och nedåtpilarna samt Home, End, Page up och Page down för att flytta 
uppåt och nedåt i FilmStrip.

Pekrörelser – Windows®
Pekrörelser kan användas när du visar och flyttar broderier i PREMIER+™ 2 Embroidery 
System. De är tillgängliga om du har en pekkänslig skärm. 

Allmänt

Markera och flytta
Att peka och dra med ett finger på skärmen motsvarar samma rörelse som att klicka och 
dra med musen. Använd pekfunktionen för att flytta broderier, markera, rita eller skapa 
stygn med hjälp av FreeHand-funktioner m.m.
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Bläddra automatiskt
När du drar i ett dokument flyttas pekaren automatiskt tack vare 
autobläddringsfunktionen, och visningen av arbetsytan ändras. 
Detta är användbart när arbetsytan har zoomats in. Använd autobläddringsfunktionen när 
du flyttar eller ändrar storlek på ett broderi.

 Dra på arbetsytan med två fingrar.

Nyprörelse för att zooma
För två fingrar mot varandra i en nyprörelse för att zooma in och för dem från varandra för 
att zooma ut.

Snabbmeny
Tryck och håll nere så visas en sammanhangsberoende meny om en sådan finns (i likhet 
med högerklicksfunktionen). 

Endast i PREMIER+™ 2 Embroidery och PREMIER+™ 2 Modify

Markera flera
Med två fingrar på pekskärmen kan du lägga till eller ta bort ett broderi från den aktuella 
markeringen (motsvarar Ctrl + musklick).

Nyprörelse för att ändra storlek eller skala
För två fingrar mot varandra i en nyprörelse inuti markeringsrutan för att förminska det 
markerade broderiet, texten eller SuperDesign, och för fingrarna från varandra för att 
förstora markeringen. 
Gör en nyprörelse utanför markeringsrutan för att zooma.

Rotera
Vrid tummen och pekfingret för att rotera det markerade broderiet, texten eller 
SuperDesign.

Multi-Touch-gester – Mac®
Multi-Touch-gester kan användas när du visar och flyttar broderier i PREMIER+™ 2 
Embroidery System.

 Ställ in användningen av Multi-Touch-gester, rullningslister och sekundärklick genom att 
gå till Apple-menyn > Systeminställningar och därefter markera Mus eller Styrplatta för att 
ställa in inställningarna för din hårdvara.

Bläddra automatiskt
På en bärbar Mac Multi-Touch-styrplatta, en Magic Trackpad eller en Magic Mouse kan du 
bläddra automatiskt.
När du drar i ett dokument flyttas pekaren automatiskt tack vare 
autobläddringsfunktionen, och visningen av arbetsytan ändras. Detta är användbart när 
arbetsytan har zoomats in. Använd autobläddringsfunktionen när du flyttar eller ändrar 
storlek på ett broderi.

 På en bärbar Mac Multi-Touch-styrplatta, eller en Magic Trackpad, kan du svepa med två 
fingrar.

 Svep med ett finger på Magic Mouse.
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Obs! Rullningslisterna visas eventuellt enbart när du bläddrar. Ställ in rullningslisterna så 
att de alltid visas genom att gå till Apple-menyn > Systeminställningar > Allmänt > Visa 
rullningslister: Alltid.

Nyprörelse för att zooma
Nyp ihop två fingrar på en styrplatta för att zooma in och ut. 

 På en bärbar Mac Multi-Touch-styrplatta, eller en Magic Trackpad, kan du zooma in genom 
att nypa ihop två fingrar eller zooma ut genom att flytta isär två fingrar.

Obs! Du måste ställa in styrplattans bläddrings- och zoomalternativ till Zooma in eller ut. 
Se ”Anpassa Multi-Touch-gester på en styrplatta” på sidan 15.

Sekundärklicka för att klicka på Ctrl
Du kan ställa in ett sekundärklick som Ctrl när du använder en styrplatta eller Magic 
Mouse. Ett kort videoklipp visar hur du använder dessa gester.

 Välj Apple-menyn > Systeminställningar och markera Mus. I Peka och klicka väljer du 
Sekundärklick: Högerklicka.

 Välj Apple-menyn > Systeminställningar och markera Styrplatta. Välj Sekundärklick i Peka 
och klicka och välj därefter klickmetod i popup-menyn, till exempel Klicka i nedre högre 
hörnet.

Endast PREMIER+™ 2 Embroidery och Premier+™ Modify

Nyprörelse för att ändra storlek eller skala
Du kan använda nyprörelse för att ändra storlek eller skala för markerat broderi på en 
styrplatta. 

 På en bärbar Mac Multi-Touch-styrplatta, eller en Magic Trackpad, kan du nypa ihop två 
fingrar för att minska storleken eller flytta isär två fingrar för att öka storleken.

Obs! Du måste ställa in styrplattans bläddrings- och zoomalternativ till Zooma in eller ut. 
Se ”Anpassa Multi-Touch-gester på en styrplatta” på sidan 15.

Rotera
Vrid tummen och pekfingret för att rotera det markerade broderiet, stygnblocket, texten 
eller SuperDesign på en styrplatta.

 På en bärbar Mac Multi-Touch-styrplatta, eller en Magic Trackpad, kan du vrida tummen 
och pekfingret för att rotera det markerade broderiet.

Obs! Du måste ställa in styrplattans bläddrings- och zoomalternativ till Rotera. Se ”Anpassa 
Multi-Touch-gester på en styrplatta” på sidan 15.

Anpassa Multi-Touch-gester på en styrplatta
Korta videoklipp visas för systeminställningsalternativen nedan om hur gesterna ska 
användas.

1 Välj Apple-menyn > Systeminställningar.
2 Välj Styrplatta.
3 För att använda Nyprörelse för att zooma väljer du ”Bläddra och zooma” och markerar därefter 

kryssrutan ”Zooma in eller ut”.
När Zooma in eller ut är markerat visas ett videoklipp om hur nyprörelsen för att zooma används.

4 För att använda Rotera väljer du ”Bläddra och zooma” och markerar därefter kryssrutan ”Rotera”.
Ett videoklipp visar hur du använder Rotera.
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Filtyper

Brodérfilformat
I de flesta modulerna i PREMIER+™ 2 Embroidery System går det att hämta följande 
brodérfilformat: Bernina (.art version 1, 2 och 3), Brother/Babylock/Bernina PEC (.pec), 
Brother/Babylock/Bernina PES (.pes version 2–10), Compucon/Singer PSW (.xxx), 
Husqvarna Viking/Pfaff (.vp4 .vp3 och .vip), Husqvarna (.hus, .shv och .dhv), Janome (.jef 
och .sew), Melco (.exp), Pfaff (.pcs), Tajima (.dst) och Toyota (.10*).
I modulerna i PREMIER+™ 2 Embroidery System sparas brodérfiler i Husqvarna Viking/Pfaff 
.vp4-format.
Broderier kan bara sparas i .vp4-format eftersom detta format behåller de separata delarna i flerdelade 
brodérmotiv. Det behåller även information om trådfärg och anteckningar.
PREMIER+™ 2 Embroidery System-modulerna kan exportera brodérfiler i följande 
filformat: Husqvarna Viking/Pfaff (.vp4 och .vp3), Brother/Babylock/Bernina PEC (.pec), 
Brother/Babylock/Bernina PES (.pes version 2–10), Compucon/Singer PSW (.xxx), 
Husqvarna Viking/Pfaff (.vip), Husqvarna (.hus, .shv), Janome (.jef, .sew), Melco (.exp), Pfaff 
(.pcs), Tajima (.dst) och Toyota (.10*).

Bildfilformat
I PREMIER+™ 2 Family Tree, PREMIER+™ 2 PhotoStitch och PREMIER+™ 2 Font Create går 
det inte att läsa in brodérfiler.
Tillsammans med PREMIER+™ 2 Embroidery Extra, PREMIER+™ 2 Create och PREMIER+™ 2 
Sketch kan följande bildfilsformat läsas in: Windows eller OS2 Bitmap (.bmp), JPEG-JFIF 
Compliant (.jpg, .jif, .jpeg), Portable Network Graphics (.png), okomprimerat Tagged Image 
File Format (.tiff, .tif ), Windows Meta File (.wmf), Windows Enhanced Meta File (.emf) och 
Windows Icon (.ico).
I PREMIER+™ 2 Create kan du dessutom läsa in följande filformat: 4QB (.4qb), CorelDraw (.cdr version 
7–13), Scalable Vector Graphics (.svg), HPGL (*.hp och *.plt), PC Quilter (*.txt), Statler Stitcher (*.qli), 
AutoCAD (*.dxf), CompuQuilter (*.cmd och *.cqp), Handi Quilter (*.hqf) och IntelliQuilter (*.iqp).
I PREMIER+™ 2 Create, PREMIER+™ 2 Sketch och PREMIER+™ 2 PhotoStitch kan du spara i 
följande bildfilsformat: Windows eller OS2 Bitmap (.bmp), JPEG-JFIF Compliant (.jpg, .jif, 
.jpeg), Portable Network Graphics (.png) och Tagged Image File Format uncompressed 
(.tiff, .tif ).
I PREMIER+™ 2 Create kan du spara 4QB-filer.
I PREMIER+™ 2 Embroidery System kan du ladda upp bilder och videoklipp på broderier från 
Design Player och Life View till Facebook® , Flickr® , Twitter®  och YouTube® .

Mönsterfilformat
I PREMIER+™ 2 Create kan du hämta och spara mönsterkonturfiler (.edo ). Du kan också 
läsa in och spara motivfiler från databaserna System eller My Motifs. Du kan också läsa in 
stygnfiler i formaten SPX (.spx), 9mm (.9mm ) och Maxi (.max ) och exportera SPX 
(.spx) stygnfiler för vissa symaskiner.
PREMIER+™ 2 Cross Stitcher hämtar och sparar korsstygnsfiler (.krz ).

Klippa, kopiera och klistra in
Det går att klippa ut , kopiera  och klistra in  eller duplicera  brodérfiler och 
stygnblock i och mellan moduler i PREMIER+™ 2 Embroidery System. När du har gjort ett 
broderi i PREMIER+™ 2 Create kan du till exempel kopiera broderiet till PREMIER+™ 2 
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Embroidery Extra och visa det mot en bakgrund med ett plagg, ett quiltblock eller ett tyg. 
När ett broderi dupliceras, placeras en kopia på arbetsytan och i urklippsblocket.
I många moduler visar urklippsblocket det aktuella broderiet eller det stygnblock som kan 
klistras in på arbetsytan. Klicka i urklippsfönstret om du vill ta bort urklippet.
Det är Windows® urklipp som används, så om du kopierar text i en ordbehandlare eller använder 
tangenten Print Screen efter att ha kopierat en brodérfil, är broderiet inte längre tillgängligt när du 
återvänder till PREMIER+™ 2 Embroidery-programmet.

Välja båge
Använd Hoop  eller Hoop Selection  för att välja den bågstorlek du vill använda i 
programvaran PREMIER+™ 2 Embroidery System. Ställ in bågstorleken så att den passar 
storleken på ditt broderi eller den båge som du vill använda för att sy upp mönstret. Du 
kan även ange valfri storlek. Lägg till favoritbågar till My Hoops. Båginformationen sparas i 
en .vp4-brodérfil och används i de ursprungliga exportinställningarna.

Välj bågstorlek Välj en maskin eller båggrupp

Ange storlek för anpassad båge Välj bågens orientering

Windows®

Lägg till bågen
till My Hoops
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Båggrupp
I nedrullningslistan Hoop Groups (båggrupper) visas alla maskinens båggrupper.

Bågstorlek
I nedrullningslistan Hoop Size visas bågarna i den valda båggruppen. Välj önskad 
brodérbåge. En bild på brodérbågen visas i förhandsvisningen.

Orientering
Välj naturlig eller roterad orientering beroende på det aktuella broderiets form. Med 
naturlig orientering visas bågen som om du skulle ha suttit framför maskinen. Observera 
klammerns position.
Använd naturlig orientering för broderi med tvillingnålsfärger.

Ange storlek
Om du vill ange en bågstorlek som inte finns med i någon av båggrupperna klickar du i 
rutan Enter Hoop Size (ange bågstorlek) så att den markeras (kryssas). Fälten Width 
(bredd) och Height (höjd) blir tillgängliga. Du kan ange en storlek mellan 10 och 
4 000 mm. I förhandsvisningsområdet visas den angivna brodérbågens form.
Om du placerar muspekaren över en ruta utan att klicka på den visas de enheter och det intervall du kan 
välja mellan.

Använda PREMIER+™ 2 Embroidery System på Mac®
 Använd direkthjälpen eller Användarhandböckerna, Referensguiderna och 

Exempelguiderna i mappen Hem/Premier+2/Guides för mer information om hur du 
använder PREMIER+™ 2 Embroidery System på Mac®. Klicka på mappen med 
användarhandböcker, referensguider eller exempelguider och välj önskad pdf-guide. 
Använd förhandsvisningen för att titta i guiden.

Obs! Klicka på symbolen för hemmappen i Finder på sidofältet Favoriter för att öppna din 
hemmapp. Alternativt kan du välja Gå > Hem, eller trycka på ⌘H.

Välj maskinvarumärke
Välj en maskin

Välj bågstorlek

Välj bågens orientering

Ange storlek för 
anpassad båge

Förhandsgranska bågen

Mac®

Lägg till bågen till My Hoops
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3PREMIER+™ 2 Explorer Plugin
Använd PREMIER+™ 2 Embroidery System Explorer Plugin för att visa dina broderier och 
tillhörande information.
PREMIER+™ 2 Explorer Plugin är integrerad med Utforskaren (File Explorer i Windows® 10 
och 8 och Windows® Explorer i Windows® 7). Det innebär att brodérfilerna kan visas som 
ikoner och att det går att använda Windows sökfunktion för broderierna och deras 
egenskaper.
• Öppna brodérmönster (.vp4 och andra) i PREMIER+™ 2 Embroidery och andra moduler.
• Öppna mönsterkonturfiler (.edo) i PREMIER+™ 2 Create.
• Öppna korsstygnsmönsterfiler (.krz) i PREMIER+™ 2 Cross Stitcher.
• Visa ritningsfiler (.4qb) i Utforskaren.

Mönsterkonturfiler (.edo), Cross Stitcher-filer (.krz) och ritningsfiler (.4qb) visas i Utforskaren med färglagd 
återgivning av fyllda områden. Områden med applikationstyg i .edo-filer visas alltid i grönt.
Broderier i .zip-filer kan visas individuellt i förhandsgranskningsfönstret i Windows® 10 och 8.
Mer information om Explorer Plugin finns i referensguiden och direkthjälpen till PREMIER+™ 2 Configure.

Visa broderier i Utforskaren
1 Klicka på utforskarikonen  i statusfältet för att öppna Utforskaren.
2 Öppna navigeringsfönstret och informationsfönstret i Utforskaren.

I Windows® 10 och 8 klickar du på fliken Visa och väljer navigeringsfönstret och informationsfönstret.
Klicka på Ordna, Layout i Windows® 7 och kontrollera att navigeringsfönstret, informationsfönstret 
och förhandsgranskningsfönstret är aktiverade (förbockade).

3 Gå till Dokument\Premier+2\Samples\Premier+Emb\Stitch.
4 Välj Sammanfattning. I Windows® 10 och 8 klickar du på Sammanfattning under Layout och i 

Windows® 7 väljer du Sammanfattning i nedrullningslistan Ändra visning.
Nu kan du se .vp4-brodérfiler som miniatyrer i mappen Stitch.

5 Klicka på Daisy. På höger sida visas en bild av broderiet Daisy och all tillhörande information som 
exempelvis antal färger, stygn, mått samt anteckningar och inställningar.

I Windows® 7 visas endast bilden i förhandsgranskningsfönstret på höger sida. Övrig information visas 
längst ned på skärmen.
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6 Håll muspekaren över Daisy-ikonen. En beskrivning visas.
Beskrivningen innehåller det mesta av informationen om broderiet som 
visas i förhandsgranskningsfönstret. Beskrivningen visas även i andra 
visningstyper, till exempel Detaljerad lista.

7 Högerklicka på broderiet Halloween och välj Properties i snabbmenyn. 
Dialogrutan Properties för Halloween öppnas.

8 Klicka på fliken Embroidery (broderi). Här visas all 
information om broderiet, inklusive trådarnas namn och 
nyans, mönsterinformation samt anteckningar, 
inställningar och teknisk information.
Du kan söka på många egenskaper och i en eller flera mappar.

9 Skriv ordet ”flower” i sökrutan. Tolv objekt hittas. Några av 
objekten är gulmarkerade, som till exempel Purple Flowers.
De markerade objektens namn innehåller ”flower”. För de 
övriga objekten finns ordet i deras anteckningar eller 
inställningar. Du kan även söka ord som enbart förekommer i 
anteckningar eller inställningar.

10 Gå till mappen Dokument\Premier+2\Samples 
\Premier+Explorer\Stitch\Flowers.
Där finns flera broderier vars namn innehåller ordet 
”flower”.

11 Skriv följande fras i sökrutan:
notes: flower
Endast ett broderi hittades: Outline Flowers. Där används 
ordet ”flower” både i anteckningarna och i namnet.

12 Ta bort de tre sista bokstäverna i ordet ”flower” så att du får 
”flo”.  Nu visas många fler broderier, eftersom de har ordet 
”floral” i stället för ”flower” i sina anteckningar.
Använd Notes (anteckningar) och Settings (inställningar) samt andra egenskaper som exempelvis 
Stitchcount (stygnantal) för att söka information om broderier i Utforskaren.

13 Klicka på mappen Flowers för att avsluta sökningen.
14 Högerklicka på Buttercup och titta på snabbmenyn. 

Du kan skriva ut brodérarbetsblad från huvudmenyn. 
Se ”Skriva ut” på sidan 26.

15 Det finns en speciell undermeny för PREMIER+ 2 
Embroidery. Klicka på Premier+ för att öppna den. 
Nu visas fler alternativ.

16 Använd Send Express  för att skicka det markerade 
broderiet till skärmen på den anslutna brodérmaskinen.

17 Använd Send  för att skicka det eller de markerade 
broderierna till MyFiles eller mappen Personal Files på 
den anslutna brodérmaskinen.
Om du markerat mer än ett broderi visas en kortare version 
av den här menyn om du väljer Send, men inte om du väljer 
Send Express.

18 Använd Copy Stitches  för att kopiera stygnen i broderiet till Clipboard. Därefter kan de klistras in i 
andra PREMIER+™ 2 Embroidery System-moduler.
Detta är ett snabbt sätt att infoga ett befintligt broderi i ett projekt.
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19 Använd Convert  för att skapa en kopia av broderiet i ett 
annat brodérfilformat med annan tråduppsättning eller med 
kompletterande trådklipp eller anteckningar.
Ägare av PREMIER+™ 2 Intro eller Embroidery Machine 
Communication kan endast konvertera till .vp4.

20 Använd Convert to Picture  för att skapa en bild av broderiet 
i grafikformatet .jpg, .png, .tif eller .bmp.
Den här funktionen är inte tillgänglig för ägare av PREMIER+™ 2 
Intro eller PREMIER+™ 2 Embroidery Machine Communication.

Utskrift i Utforskaren
Högerklicka på ett broderi eller en grupp med markerade broderier för att öppna 
utskriftsdialogen i Utforskaren. Välj sedan Print (skriv ut) i snabbmenyn.
Välj skrivare och sidlayout i utskriftsinställningarna, ge katalogen ett namn och välj skala, 
båge, måttenheter samt den information som ska skrivas ut. Klicka sedan på Print för att 
skriva ut broderarbetsbladet.

Kataloglayouter är inte tillgängliga för ägare av PREMIER+™ 2 Intro eller PREMIER+™ 2 Embroidery 
Machine Communication.

Välj en kataloglayout eller ett mönster
Välj en skrivare

Välj måttenheter

Ge katalogen en rubrik
Ställ in utskriftskvaliteten

Välj en skala för bilden

Ställ in bågstorlek och synlighet

Visa rutnät

Välj vilken information som ska 

Explorer Plugin

Skriv ut arbetsblad

finnas med
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4PREMIER+™ 2 Configure
Använd flikarna i PREMIER+™ 2 Configure  för att ändra inställningarna för visning av 
brodérfiler, ansluta till vissa brodérmaskiner och registrera programvaran.
Mer information finns i referensguiden och direkthjälpen till PREMIER+™ 2 Configure.

Utilities (verktyg)

Appearance (utseende)
Använd inställningarna under Appearance för att ändra hur brodérfilerna ska visas och 
sparas i PREMIER+™ 2 Embroidery System-programmet.

Import (importera)
Använd fliken Import för att välja en tråduppsättning för ditt PREMIER+™ 2 Embroidery 
System-program.
Välj den palett som ska vara aktiverad när brodérfilerna läses in i PREMIER+™ 2 Embroidery 
System under Import Thread Range om inte färgerna redan har ställts in med en annan 

Kontrollera installationen av 

Registrera programmet
Aktivera PREMIER+™ 2 Embroidery System 

Sök efter nya typsnitt, trådar och uppdateringar

Kommunicera med andra brodérmaskiner
Spara tråd-, motiv-, fyllnads- och färginställningar
Återställ säkerhetskopierade inställningar
Flytta tillbaka verktygsfält och paneler till 

Återställ filassociationerna för brodér-, korsstygns-
och släktträdsfiler (kan vara nödvändigt efter 
installation av annan brodérprogramvara eller 
plugin för utforskaren)

PREMIER+™ 2 Embroidery System

ursprunglig placering

Välj bakgrundsfärg för samtliga moduler
Ställ in strukturen på bakgrundstyget

Välj färg på rutnätet

Förhandsgranska strukturen, färgen och 

Välj skärmfärg och -stil
Ange broderiets faktiska mått

Välj måttenhet

Välj färg på bakgrundstyget för tillklippt 

Förhandsgranska inställningarna för tillklippt tyg 

Välj en struktur för tillklippt tyg

applikation

färgen på rutnätet
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tråduppsättning. Välj bland följande trådtillverkare: Robison-Anton Rayon 40, Anchor-
Alcazar Rayon 40, Icord Poly 40, Isafil Rayon 40, Madeira Poly Neon 40, Madeira Rayon 40, 
Robison-Anton Poly 40, Sulky Poly Stickma 40 och Sulky Rayon 40. Klicka på nedåtpilen så 
visas listan med alternativ. Klicka på det alternativ du vill öppna.
Du kan konvertera färger i de markerade broderierna till vilken tråduppsättning du vill med funktionen 
Color Tone (färgton) som finns i de flesta moduler eller med Convert (konvertera) i plugin för Utforskaren.

Export (exportera)
Använd fliken Export för att bestämma hur brodérfilerna ska exporteras och sys upp i ditt 
PREMIER+™ 2 Embroidery System-program.

Du kan ändra filformatet i dialogrutan Export i varje PREMIER+™ 2 Embroidery System-modul.

Optimize for Sewing (optimera för sömnad)
Combine (kombinera): Slå ihop flera broderier till ett broderi vid export.
Remove Overlap (ta bort överlappning): Förhindra att stygn sys ovanpå varandra där 
broderier överlappar varandra.
ColorSort (sortera färger): Minska antalet trådfärger vid export.
Optimize Stitch Length (optimera stygnlängd): Små och obetydliga stygn tas bort 
automatiskt.

Splitting for Multipart Hoops (delning för flerdelade brodérbågar)
Om du valt filformatet .vp4, .vp3, .pes eller .jef delas broderier för flerdelade bågar 
automatiskt. Använd funktionen Intelligent Split (rekommenderas) eller Straight Line Split.

Alignment Stitches for Turnable Hoop (placeringsstygn för vändbara 
brodérbågar)
Lägg till ett placeringskorsstygn i slutet av varje broderidel när du använder HUSQVARNA 
VIKING® Designer Majestic, PFAFF® creative Grand Dream™, Universal Multipart hoop eller 
Brother Jumbo Frame. 

Skapa placeringsstygn för dekorationer som  
lagts till i PREMIER+™ 2 Embroidery Extra, 

Rotera broderiet så att det passar till brodérbågens 
riktning, eller spegelvänd broderiet för att 

Ange inställningarna för delning med 

Ange ett suffix som ska läggas till i slutet av 

Välj väg för delningslinjer för att minimera 

Använd en rak linje
Lägg till ett placeringskorsstygn i slutet av 

Ange inställningarna för Optimize for Sewing

eller ta bort dekorationer

sy baklänges

flerdelade bågar
urklippta stygn

varje avsnitt

namnet på en exporterad fil
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5Använda PREMIER+™ 2 
Thread Cache
Använd PREMIER+™ 2 Thread Cache för att ordna dina favorittråduppsättningar i en lista 
med namnet My Thread Ranges och dina egna tråduppsättningar i en eller flera My 
Threads-paletter. Använd flikarna högst upp i fönstret PREMIER+™ 2 Thread Cache för att 
växla mellan My Thread Ranges, My Thread Databases och My Thread Stock. 
Skriv ut en lista från dina My Thread-databaser, eller ladda upp dina My Thread-databaser 
till webbplatsen Thread Cache. Anteckna trådinköp när du besöker olika butiker.

 Använd My Thread Ranges för att skapa en grupp med egna favorituppsättningar och 
tillverkares tråduppsättningar som du sedan kan använda för att välja trådfärg.

 Använd My Thread Databases för att skapa en My Thread-databas med tillverkarens och 
egna trådar. Du kan också importera egna trådar från en väns broderi. Välj trådar från 
denna uppsättning när du skapar ett broderi.

 Använd My Thread Stock för att ange hur många trådrullar du har av respektive tråd i 
My Thread-databasen, och för att markera och göra en anteckning om vilka trådar som du 
behöver köpa fler trådrullar. Skriv ut en lista, eller ladda upp databasen och överför den till 
webbplatsen Thread Cache.

 Använd webbplatsen Thread Cache på din mobil för att visa vilka trådrullar du har och 
anteckna vilka trådar du köper. Gå till ThreadCache.PremierPlusEmbroidery.com och 
skapa en favorit eller ett bokmärke för webbplatsen.

My Thread Ranges
Använd fönstret My Thread Ranges i PREMIER+™ 2 Thread Cache när du vill skapa eller 
ändra en lista med favorittråduppsättningar. My Thread Ranges används i dialogrutan 
Color Selection för att det ska bli enklare att välja tråduppsättningar. 

Flytta tråduppsättningar uppåt och nedåt i My Thread Ranges-listan

Välj en av tillverkarens 

Klicka för att lägga till vald 
tråduppsättning till 

Ändra ordningen på 
tråduppsättningar i 

Ta bort en tråduppsättning från 
My Thread Ranges

Välj en tillverkare i 

Välj en uppsättning i 

listan

tråduppsättningar

My Thread Ranges

My Thread Ranges

My Thread Ranges
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My Thread Databases
Välj de trådar du har från olika tillverkare och lägg dem i en gemensam lista i My Thread-
databasen.

My Thread Stock
Använd fönstret My Thread Stock i PREMIER+™ 2 Thread Cache för att anteckna hur många 
trådrullar du har av en specifik tråd i vald My Thread Database, och för att skriva ut en lista 
eller ladda upp en lista till molnet som du enkelt kommer åt via webbplatsen Thread 
Cache på din mobil.

Välj en tråduppsättning

Välj en tråd efter nummer eller färg
Lägg till tråden till vald My Thread-databas

Välj en My Thread-databas
Lägg till, ta bort eller byt namn  

Sök efter en tråd i 
aktuell databas

Visa vald tråd

Skapa, redigera, kopiera eller 
Flytta tråden uppåt eller nedåt

på vald databas

Ändra storleksinställningarna 

Importera eller exportera 
tråddefinitioner

för en trådrulle

ta bort en tråd 

Välj en My Thread-databas

Skriv ut vald databas
Ladda upp vald databas

Klicka för att välja tråd

Håll inne Ctrl och klicka för 
att redigera Spools (trådrullar) 

Sortera på kolumnrubrik

Redigera Spools och Notes för valda trådar
Klicka för att stjärnmärka en tråd

Återställ till ursprunglig ordning

Ändra antalet trådrullar
för valda trådar

och Notes (anteckningar)
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6Skriva ut
Använd utskriftsdialogen för att välja utskriftsinställningar och för att skriva ut arbetsblad 
för ditt broderi. I PREMIER+™ 2 Embroidery Extra kan du skriva ut en översikt över 
broderiet på en projektbakgrund eller i uppdelade avsnitt. I andra moduler kan du skriva 
ut en bakgrundsbild eller en översikt över uppdelade avsnitt. De utskrivna sidorna 
stämmer överens med exportinställningarna för broderiet. 
Öppna utskriftsdialogen. I Windows® Explorer högerklickar du på ett broderi eller en 
grupp med markerade broderier och väljer sedan Print i snabbmenyn. I PREMIER+™ 2 
Embroidery, PREMIER+™ 2 Modify och PREMIER+™ 2 Create klickar du på File och Print . 
I de flesta andra moduler klickar du på File och Page Setup.
I PREMIER+™ 2 Embroidery, PREMIER+™ 2 Modify och PREMIER+™ 2 Create klickar du på File och Print för 
att förhandsgranska och skriva ut en översikt, arbetsblad och/eller mallar för ditt projekt. I de flesta andra 
moduler använder du File, Print Preview (förhandsgranska utskrift) för att se hur utskrifterna kommer att 
se ut.

Skriva ut
Välj skrivare och sidlayout i utskriftsinställningarna och välj skala, båge, måttenheter samt 
den information som ska skrivas ut. Klicka sedan på Print för att skriva ut 
broderarbetsbladet och/eller översikten.

Välj information och rutnät

Välj måttenheter

Välj en skala

Skriv ut arbetsblad

Välj information
för översikten

Inställningar för arbetsblad

Förhandsgranska utskriften
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7Komma i gång med 
PREMIER+™ 2 Embroidery
Välkommen till PREMIER+™ 2 Embroidery och PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.
Namnet PREMIER+™ 2 Embroidery i den här handboken avser funktioner som finns i båda modulerna. 
Skärmbilderna kommer från PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.
PREMIER+™ 2 Embroidery är endast tillgänglig om du har en PREMIER+™ 2 EMBROIDERY. PREMIER+™ 2 
Embroidery och PREMIER+™ 2 Embroidery Extra är tillgängliga om du har PREMIER+™ 2 EXTRA eller 
PREMIER+™ 2 ULTRA.
PREMIER+™ 2 Embroidery hjälper dig att anpassa dina broderier på skärmen innan du 
börjar sy. Ändra dina broderier i äkta 3D så de blir mer personliga, och spara 
båginformationen i projektfilen. Rotera broderierna i önskad vinkel, spegelvända dem från 
sida till sida eller kant till kant, flytta dem eller ändra storlek på dem. Redigera ett 
obegränsat antal motiv och bokstäver bredvid varandra i flera fönster. Välj från ett 
bibliotek med hundratals SuperDesigns med flera olika stilalternativ.
Anpassa färgerna till trådnyanserna från valfri tillverkare, eller skapa dina egna trådar i 
PREMIER+™ 2 Thread Cache. Lägg till och spara färgeffekter som volymmellanlägg eller 
dubbeltråd, eller tvilling-, ving-, cutwork- och filtningsnålar. Med hjälp av ColorSort-
funktionen kan du sortera om färgerna i ett mönster, så att du får minsta möjliga antal 
trådbyten. Markera flera broderier och justera, flytta, rotera eller ändra storlek på dem som 
en grupp. Klipp ut, kopiera, klistra in och dubblera broderier till och från andra PREMIER+™ 
2 Embroidery System-moduler.
Med funktionen Encore kan du välja att upprepa broderier i en cirkel, 8 olika linjer, 28 olika 
former eller runt bågen. Med funktionen Endless (oändlig) kan du skapa oändliga 
broderier för alla bågar.
Lägg till text på flera rader med 35 olika textformer och möjlighet att ändra storlek på text 
samt öka avståndet mellan enskilda bokstäver. Du kan också använda ExpressMonogram 
Wizard. Med QuickFont-guiden kan du skapa nya typsnitt till PREMIER+™ 2 Embroidery 
från valfritt TrueType®- eller OpenType®-typsnitt på datorn. Välj maskinmotivstygn 
individuellt eller som linjer för att skapa nya broderier, dekorera gamla broderier eller 
lägga till SuperDesigns. Du kan lägga till ramar, dekorationer eller automatiska bårder runt 
monogram, namn och motiv med valfri applikationssömnad och valfritt tyg. Ändra 
stygntyp och inställningar för de flesta typsnitt och SuperDesigns.
Med Design Player  kan du spela upp alla avsnitt i ett broderi. Använd Life View 
(förhandsgranskning)  om du vill se broderiet ur ett verkligt perspektiv med önskade 
exportalternativ. Spara  projektet med mönsterdelarna och grupperna separat och 
redigerbara (inklusive text, SuperDesigns och ramar) i multipart .vp4-format. Exportera 
slutligen  i det önskade formatet enligt de alternativ som du har valt för att optimera 
din sömnad.
Skapa applikationskonturer för cutwork-nålar eller tygutskärning med File, Export 
Appliqué Pieces och skapa placeringsstygn för dekorationer vid export. Du kan också 
skapa kristallöverföringsmallar för dekorationer med hjälp av File och Export Decoration 
Template. Dela bilder och videoklipp på dina projekt med vänner på sociala medier (med 
Life View och Design Player).
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Programfönstrets delar

Namnlist
Namnlisten i fönstrets överkant är markerad 
om PREMIER+™ 2 Embroidery är aktivt. 
I verktygsfältet för snabbåtkomst finns ikoner för följande ofta använda funktioner: Infoga, 
spara, spara som, exportera, skriva ut, byta båge, ångra, göra om, förhandsgranska och 
mönsterspelare. 
Om PREMIER+™ 2 Embroidery har öppnats i fler än ett fönster visas brodérfilens namn i 
varje öppet fönster.

Menylist
Det finns 13 menyflikar i PREMIER+™ 2 Embroidery Extra: File, Home, Wizards, Encore, 
Letter, SuperDesign, Frame, Border, Appliqué, Decoration, Modify, View och Help.
Ett annat sätt att komma till de olika menyflikarna är att trycka på Alt och sedan på den markerade 
bokstaven på fliken följt av den markerade bokstaven för objektet på fliken, t.ex. Alt, H, R för att växla 
mellan lägena Skala och Ändra storlek. Vissa funktioner kommer du åt genom att trycka på Ctrl och en 
annan tangent samtidigt. Dessa genvägar visas i knappbeskrivningen för respektive funktion.
Använd fliken Home för att välja, kopiera, gruppera broderier, ändra storlek, justera och 
rotera, byta tråd med Color Tone, byta båge och visa broderier med Life View och Design 
Player.
Använd fliken Wizards för att komma till guiderna. Följande guider finns: 
ExpressMonogram Wizard , Endless  Wizard, ExpressDesign Wizard , PhotoStitch 
Wizard , Word Sculpt Wizard , Quilt Block Wizard , Project-in-the-Hoop Wizard  
och Split Project Wizard . Family Tree Wizard  finns i PREMIER+™ 2 ULTRA. I 
PREMIER+™ 2 Embroidery finns endast guiderna ExpressMonogram Wizard och Endless 
Wizard.

NamnlistMenyflikar Menylist

Design PanelStatusfält Arbetsyta

Verktygsfältet för snabbåtkomst
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Använd fliken Encore för att upprepa broderier på 8 olika linjetyper, i en cirkel, runt en av 
28 former eller som kant runt bågen.
Använd fliken Letter för att lägga till text med en- eller flerfärgade typsnitt, typsnitt med 
volymmellanlägg eller särskilda färgeffekter och typsnitt från alternativa alfabet. Med 
typsnittsgalleriet kan du titta på typsnitten och välja ett från typsnittskategorierna. Du kan 
placera tecken i 35 olika textformer, varav 31 kan användas med flerradig text och 29 kan 
användas med enskilda bokstäver. Välj storlek, radformatering och ändra stygntyp och 
inställningar för de flesta typsnitt. Använd Font Manager (typsnittshanterare) för att söka 
efter typsnitt efter namn eller storlek, och för att skapa och radera skapade typsnitt. Med 
QuickFont Wizard  kan du skapa nya typsnitt till PREMIER+™ 2 Embroidery från de flesta 
TrueType®- eller OpenType®-typsnitten på din egen dator, och använda Import Font from 
Embroideries  för att skapa ett typsnitt från broderade bokstäver.
Använd fliken SuperDesign för att lägga till SuperDesigns, och ändra dess storlek och 
utseende.
Använd fliken Frame (ram) för att omge ett broderi med någon av de över 700 vackra och 
dekorativa ramarna och dekorationerna. Placera dekorationer ovanför, nedanför eller i par.
Använd fliken Border för att skapa en bård automatiskt (med eller utan applikationstyg 
och placeringsstygn), enstaka dekorativa motiv eller en motivunderstrykning.
Använd fliken Appliqué för att visa och redigera applikationer i PREMIER+™ 2 Embroidery 
Extra. Applikationstyget visas under broderiet som det kommer att se ut när det sys. 
Använd fliken Decoration för att dekorera vald bakgrund och valt broderi med pärlor, 
paljetter, Hot Fix-kristaller eller nitar i PREMIER+™ 2 Embroidery Extra. 
Använd fliken Modify för att redigera och infoga stygn, eller välja ett helt stygnblock för 
redigering i PREMIER+™ 2 Embroidery Extra. Du kan dölja stygn i en viss färg eller genom 
att använda ritområdet, vilket kan vara till hjälp när du ska välja stygn. Klipp ut och kopiera 
stygnblock eller hela broderier och fäst dem intill det sista synliga stygnet med 
inklistringsfunktionen. Infoga nya färgbyten och stoppkommandon med broderingstips, 
ändra färgordningen och slå samman färgblock.
Använd fliken View för att justera rutnätet, mäta ett broderi, visa och skapa 
bakgrundsplagg, -quiltblock och -tyger med guiden Background  (endast i PREMIER+™ 
2 Embroidery Extra) och ändra visningsläge eller båge.

Arbetsyta
Arbetsytan är det område där broderier laddas in. Arbetsytan inkluderar området runt den 
valda bågen. Det är här du gör ändringar i broderiet. Stygnområdet är det tillgängliga 
området innanför den valda bågen.
Stygnen ritas med rätt färger. Broderierna visas i 3D eller 2D. Bakgrundsfärgen och 
strukturen kan ändras med hjälp av PREMIER+™ 2 Configure .
I PREMIER+™ 2 Embroidery Extra kan du visa ett plagg, tyg eller quiltblock som bakgrund.
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I standardläget för 3D-visning  visas den riktiga bågen med 
blå hörn som anger att stygnområdet ligger innanför bågen. 
Bakgrunden visas.
I Realistic 3D  visas broderiet och bakgrunden utan 
markeringsrutor, rutnät och båge.
I 2D-läge  visas bågens storlek med en blå kontur med fyllda 
hörn. Stygnen ritas enfärgade, och stygn med flera färger ritas 
med enbart den första färgen i en tråddefinition. Bakgrunden 
visas inte med struktur i 2D-läge.

Bakgrundsrutnät
Arbetsytan har ett rutnät som kan aktiveras och inaktiveras under fliken View. Storleken på 
rutnätet kan ändras. Om man zoomar in eller ut ser rutorna i nätet större eller mindre ut. 
Rutnätets storlek kan ändras från 2 mm till 50 mm under fliken View (visa).

Design Panel
Till höger om arbetsytan sitter mönsterpanelen (Design Panel). Använd Design Panel för 
att ändra färger och för att lägga till och redigera anteckningar och inställningar.

Broderiinformation
Under Design Information (broderiinformation) visas det aktiva broderiets mått (höjd  
och bredd ), stygnantal  och antal färger .

Välj färg
Under Color Select (välj färg) visas ordningen för färgblocken i färgarbetsbladet och 
eventuella anteckningar för broderiet. Klicka på ett färgblock om du vill ändra 
trådfärgerna och lägga till trådeffekter. På fliken Modify (endast i PREMIER+™ 2 
Embroidery Extra) kan du använda färgarbetsbladet för att visa eller dölja stygn i färgblock 
och att flytta färgblock uppåt  eller nedåt  samt slå ihop  dem. Redigera eller lägg 
till information under Notes (anteckningar) och Settings (inställningar).
Color Select är tomt om inget broderi är valt.

Clipboard (urklipp)
I urklippsblocket visas det broderi som kan klistras in i arbetsytan.
Klicka i urklippsfönstret om du vill ta bort det aktuella urklippet.

Översiktsfönster
I översiktsfönstret visas en liten översikt över broderiets hela arbetsyta.

Statusfält
Statusfältet visas längst ned i programfönstret. Från vänster till höger visar statusfältet 
följande:

 Verktygsfältet QuickLink
 Zoomverktygen och zoomreglaget

Bågens hörn
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8Visa broderier

3D- och 2D-visning
Växla mellan visningslägena 3D View , Realistic 3D  och 2D View  under fliken View 
för att ändra visningen av sömmar. Använd 2D för att se enskilda stygn utan skuggeffekt. 
Använd standardläget 3D View för att se hur broderiet kommer att se ut med tredimensionell 
skuggeffekt. Visa broderier och bakgrunder i Realistic 3D utan markeringar, rutnät eller båge. 

Sömmar visas automatiskt i 2D när du klickar på fliken Modify. Vissa funktioner kan inte användas i läget 
Realistic 3D.

Zoomkommandon
Det finns ett antal funktioner som gör det lättare att navigera i broderier, bland annat 
zoomfunktionerna och översiktsfönstret Overview. Som standard visas bågen i en sådan 
storlek att den fyller fönstret, på samma sätt som om du klickar på Zoom To Fit .

Du kan också ändra visningen av ett broderi genom att välja vilka färger och stygn som visas under fliken 
Modify.

Panoreringsläget
Använd funktionen Pan (panorera) för att enkelt flytta runt på skärmen. 
Panoreringsfunktionen fungerar när du har zoomat in en del av skärmen. Då visas 
rullningslister till höger om och nedanför arbetsytan. Håll ner Skift och klicka sedan och 
dra. Panoreringspekaren  visas. Klicka och dra tills pekaren är på rätt ställe på skärmen.

3D View Realistic 3D 2D View 

Visa och justera rutnätet

Öppna eller skapa en bakgrund
Flytta eller rotera bakgrunden Visa och tona bakgrunden

Ändra visningsläge

Välj en annan båge

Öppna Design Panel (mönsterpanelen)Ta bort bakgrunden
Mät ett avstånd

Klicka och dra för att zooma in ett område

Anpassa till fönster
Dra för att zooma in eller ut

Klicka för att zooma in direkt
Klicka för att zooma ut direkt

Välj eller ange zoomnivån i procent
100 % zoomnivå
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Översiktsfönstret
I översiktsfönstret visas en liten översikt över det aktuella broderiets hela arbetsyta. Om du 
zoomar in visas en ruta runt det område som visas i huvudfönstret. Klicka och dra i rutan 
om du vill visa en annan del av fönstret.

Visa rutnät
Använd Show Grid  för att aktivera eller inaktivera visningen av rutnätet. Rutnätet kan 
vara till hjälp för att placera broderier och stygn i linje. Ställ in rutornas storlek till mellan 
2 och 50 mm.

Det lilla krysset i mitten markerar broderiets mittpunkt. Krysset blir större om du zoomar in. Om du placerar 
muspekaren över en ruta utan att klicka på den visas de enheter och det intervall du kan välja mellan. 

Se längd och bakgrund
Använd Get Length (se längd)  under fliken View (och under fliken 
Modify om du har PREMIER+™ 2 Embroidery Extra) för att mäta avståndet 
mellan två valfria punkter i ett broderi. Klicka på ikonen Get Length . 
Muspekaren ändras till en mätpekare . Klicka och dra en linje över 
broderiet. Linjens längd visas.

Använd skjutreglaget för att aktivera eller tona bakgrunder i form av ett 
plagg, quiltblock eller tyg.

Rutnät på Rutnät av

Med Background On  visas 
bilden på bakgrunden.

Klicka på och dra skjutreglaget för 
att tona färgerna i bakgrunden.

Bilden döljs med Background Off 

. 
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Bakgrunder är endast tillgängliga i PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.
Använd Move and Rotate Background  för att flytta bakgrundsplagget, -quiltblocket 
eller -tyget.

Bakgrundsverktygen är endast tillgängliga efter att en bakgrund har valts i Background Wizard.
Använd Remove Background  för att ta bort bakgrundsplagget, -quiltblocket eller -
tyget som du har placerat bakom ditt broderi.

Design Panel
På Design Panel (mönsterpanelen) kan du ändra färger, visa och ändra innehållet i Notes and 
Settings (anteckningar och inställningar) samt se fönstren Clipboard (urklipp) och Overview 
(översikt). Öppna Design Panel genom att klicka på Show Design Panel på fliken View.

Mått (höjd  och bredd ), stygnantal  och antal färger  för det aktiva broderiet 
visas. I Design Panel visas även ordningen för färgblocken i färgarbetsbladet och 
eventuella anteckningar och inställningar för broderiet. 

Information om text, monogram, motiv, SuperDesigns, ramar och bårder läggs automatiskt till i inställningarna.
Dubbelklicka på ett färgblock för att byta trådfärger (eller markera blocket och klicka på Change 
Color ). Du kan även använda färgarbetsbladet på fliken Modify i PREMIER+™ 2 Embroidery 
Extra för att visa eller dölja stygn i färgblock samt för att flytta och slå ihop färgblock.

Design Player

Använd Design Player (motivspelaren) för att spela upp stygnen i broderiet som om de 
håller på att sys från ett exporterat broderi.

 Eventuella meddelanden visas efter respektive stoppkommando.
 Eventuella applikationstyg visas, men inte bakgrunder.
 Dekorationer visas efter respektive placeringsstygn.

Om en filtningsnål ingår i ett broderi visas projektet ”spegelvänt”.

Starta eller pausa 

Styr uppspelningen 
med reglaget

Broderiinformation

Hoppa till första stygnet

Hoppa till sista stygnet

Spola bakåt

Spela upp i dubbel
hastighet
Dela en bild eller ett 
videoklipp online

uppspelningen
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Använd delafunktionen  för att spara eller dela en bild eller ett videoklipp på ditt broderi 
på sociala medier. Dela på Facebook® , Flickr® , Twitter®  och YouTube® .

Förhandsgranskning
Använd Life View  om du vill se hur ett broderi som har exporterats från projektet 
kommer att se ut i verkligheten. Med Life View (förhandsgranskning) kan du visa broderiet 
utan rutnät, markerade stygn eller markeringar. Du kan även visa effekterna av 
självlysande tråd och tråd som reagerar på solljus.

 Bakgrundsplagg, -quiltblock och -tyg visas tillsammans med applikationstyget.
 Dekorationer visas, men inte deras placeringsstygn.

Med lägesreglaget  kan du flytta till en annan del av fönstret Life 
View. Använd rotationsreglaget  för att visa stygnen i broderiet i 
3D. Med Glow in the Dark  visar du effekten av att använda 
självlysande trådar. Förhandsvisningen blir mörkare för att efterlikna 
dunkelt ljus, och de självlysande trådarna visas i självlysande färger. 
Använd Solar Reactive  om du vill visa effekten av att använda 
fotokroma trådar.

Broderiinformation

Flytta runt i fönstret

Ändra vinkeln för 3D-visning

Zooma in eller ut

Kontrasteffekter
Reset
Animera förhandsgranskningen
Dela en bild eller ett 
videoklipp online
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9Byta färger

Trådfärger
Trådfärgerna visas i färgarbetsbladet på Design Panel (mönsterpanelen), i den ordning de 
används. Eventuella trådeffekter och specialnålar som används för en färg visas också. En 
grupp stygn där en särskild trådfärg används kallas ett färgblock. Färgarbetsbladet kan 
användas för att ändra trådfärger och lägga till trådeffekter. Använd vilken färg som helst i 
standarduppsättningarna och ett obegränsat antal i MyThreads-uppsättningarna. 

Funktionerna Display eller Hide (visa eller dölj), Move color (flytta färg) och Merge color (slå ihop färger) 
finns endast hos PREMIER+™ 2 Embroidery Extra under fliken Modify.
Dubbelklicka på ett trådprov för att komma till dialogrutan Color Selection (färgval) om du 
vill välja en annan trådfärg. Du kan också välja tråden och klicka på ikonen Change Color . 
Markera en kryssruta under fliken Modify för att dölja eller visa ett färgblock.

Ändra en befintlig trådfärg
När du väljer en ny trådfärg visar färgarbetsbladet bytet och arbetsytan visar stygnblocket 
i den nya färgen.

Visa resultatet av trådeffekter och specialnålar under Effects.
Volym-
mellanlägg

Visar effekten av att sy på brodérskum.

Om du håller markören över 
en trådfärg visas färgens namn

Slå ihop med färgen ovanför

Klicka på en färg för att välja den

Flytta upp färgen ett steg 

Visa eller dölj en färg

Ändra vald färg
Flytta ned färgen 

Symbol för trådeffekt

ett steg i stygnordningen i stygnordningen

Välj en tråduppsättning
Visa valda tråduppsättningar

Sök efter ett trådnummer

Klicka på en trådfärg
för att välja tråd

Visa trådinformation

Klicka på en färg för att välja
en matchande trådfärg

Välj ett snabbfärgstema

Tjocklek på volymm

Tvillingnål
stygnstorlek 

Andra tråd-
färgen

Vingnål

Filtningsnål

Cutwork-nåls-
vinkel

och färg
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Endast en trådeffekt kan användas per tråd. De flesta trådeffekter visas inte i det aktiva delbroderiet under 
fliken Modify i PREMIER+™ 2 Embroidery Extra, då det skulle bli svårt att redigera stygnen. De visas i Design 

Player  och Life View  samt under övriga flikar.

ColorSort
Använd ColorSort  på fliken Home för att minimera antalet färgblock i ett broderi eller 
en grupp. Det slutliga antalet färgblock som du får fram genom ColorSort (sortera färger) 
kan variera beroende på eventuella överlappande ytor.

Alternativet ColorSort i Export  rekommenderas vanligen för att skapa en brodérfil som är optimerad 
för sömnad.

Color Tone (färgton)
Använd Color Tone (färgton)  för att ändra trådfärgerna i markerade broderier eller vald 
grupp.

Snabbfärger
Använd Quick Colors-paletten för att välja den färg i aktuell 
uppsättning som bäst matchar vald färg. Använd en av 
temapaletterna: Standard, Spring, Summer, Fall, Winter, eller 
skapa en egen palett.

Dubbeltråd Visar effekten om två trådar används i en nål

Tvillingnål Visar effekten när tvillingnål används. Naturlig riktning för bågen 
rekommenderas.

Vingnål Visar effekten när vingnål används för broderier med hålsöm eller sekelskiftessöm.

Filtningsnål Visar effekten när filtningsnål används på ullfiber.  När du exporterar ett 
broderi med filtningsnåleffekt är ”Flip design for felting or reverse 
embroidery” markerat i dialogrutan Export.

Cutworknål Använd en cutwork-nål i en av fyra vinklar

Visa original-
färgerna

Förhandsgranska 
de ändrade färgerna

Zooma in mönstret

Gör ljusare/mörkare

Ändra färg-
kontrasten

Optimera ljus-/färg-
balansen

Ändra tråduppsättningen
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10Redigera broderier

Markera broderier
Markera ett broderi
Det broderi som för tillfället är markerat 
är omringat av en markeringsruta på alla 
flikar utom fliken Modify. 
Markeringsrutan har fyrkantiga 
storlekshandtag i hörnen, trekantiga 
vändhandtag upptill och till vänster 
samt ett runt rotationshandtag till höger.
Om en markeringsruta har runda handtag i 
hörnen befinner sig delar av rutan utanför den 
valda bågen. Flytta in rutan i bågen eller ändra 
bågstorlek.
Handtagen är blå i storleksändringsläget (täthet behålls vid storleksändring) och vita i 
läget för skala (stygnantal behålls vid storleksändring). De blir gröna för text, 
SuperDesigns, ramar och dekorationer samt ljusgröna för monogram. 
Om du inte har markerat något broderi visas ingen markeringsruta och färgarbetsbladet 
är tomt.
Du kan markera ett broderi på något av följande sätt:

 Klicka på ett broderi.
 Tryck på tabb-tangenten för att markera vart och ett av broderierna i tur och ordning.
 Klicka Next Design  eller Previous Design  (fliken Home).

När du gör en markering tas endast de broderier med som är helt omslutna av markeringslinjen (ruta, 
frihandsritade punkter eller linjer).
När broderierna väl har kombinerats finns det bara ett broderi, och det är inte längre möjligt att markera 
enskilda delar på det här sättet. Använd Group (gruppera)  för att hålla ihop broderier, texter och 
SuperDesigns samtidigt som du kan redigera dem var för sig. Välj vissa objekt i en grupp med Restrict 
Group .
I PREMIER+™ 2 Embroidery Extra kan du också använda fliken Modify för att markera och ändra delar av 
ett broderi. Enskilda stygn och block kan alltid ändras på fliken Modify.

Klippa ut, kopiera, klistra in eller 

Markera några eller alla broderier
Stega genom öppna broderier

Ändra storlek eller skala på ett broderi
Slå ihop broderier och ändra färger

Ordna och ändra storlek på broderier
Visa broderiet som det kommer att sys

Välja en båge

Gruppera och avgruppera broderier
Ändra enskilda objekt i ett grupperat broderi

ta bort markerade broderier

Rotationshandtag

Rotationscentrum

Handtag för lodrätt vändning

Handtag

Storlekshandtag

för vågrät
vändning
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Snabbmenyn och enskilda broderier
Använd snabbmenyn för redigeringsfunktioner för 
enskilda broderier, såsom storlek och rotation. 
Högerklicka på broderiet och välj en funktion i 
snabbmenyn. 
Från snabbmenyn kan du även ändra egenskaperna för 
stygntyper i texter, ramar och SuperDesigns eller 
omvandla dem till stygn. 
Justera applikationstyg och marginaler för text, ramar och 
SuperDesigns samt broderidekorationer även om du inte 
har PREMIER+™ 2 Embroidery Extra.
Justera egenskaperna för ett enskilt objekt i en grupp genom att klicka på Restrict Groups 
på fliken Home eller snabbmenyn och sedan markera objektet.

Markera flera objekt
Du kan använda funktionen Multiple Select (markera flera objekt) om du vill markera fler 
än ett broderi i taget. Håll ner Ctrl och klicka på de aktuella broderierna. En markeringsruta 
placeras runt de markerade broderierna. Du kan även markera flera objekt med hjälp av 
nedrullningslistan Box Select  eller Select All .
Den markerade ytan måste täcka hela broderiet, annars markeras det inte.

Markerade broderier är omringade av en streckad markeringsruta med orange handtag. 
Markeringsrutorna för broderier och andra mönster som ingår i den aktuella markeringen 
är nedtonade. Texter, ramar, SuperDesigns och Decoration SuperDesigns har fortsatt 
gröna handtag, och monogram har fortsatt ljusgröna handtag.
Om du klickar utanför markeringsrutan separeras objekten. Om du vill ha kvar markeringen kan du trycka 

på Undo  eller markera objekten igen. Om du vill att de markerade broderierna ska vara fortsatt 
samlade efter du har sparat använder du Group.

Markeringsfunktioner
Använd Select All  om du vill markera alla broderier på arbetsytan.

Markering med handtag 

Markering med 

Gröna handtag för text

Vita handtag för broderi

Streckad linje för markering

för storleksändring 

rotationshandtg
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Med Select All (markera allt) markeras broderier som är utanför den valda bågen.
Använd Box Select  om du vill markera broderier i ett rektangulärt område. Klicka och 
dra runt ytan du vill markera.
Använd Freehand Select  för att markera ett block med broderier inom valfritt område. 
Klicka och dra för att rita en oregelbunden kontur runt önskade broderier. När du släpper 
musknappen stängs området automatiskt.
Använd Freehand Point Select  för att med hjälp av punkter markera ett block med 
broderier. Klicka på en serie punkter för att skapa en oregelbunden kontur med raka eller 
böjda linjer runt önskat broderi.
Om du vill avmarkera samtliga broderier på arbetsytan, även de utanför bågen, använder 
du Select None .
Om du vill ersätta de broderier som är markerade för tillfället med en ny markering väljer 
du Replace Selection . Om du vill lägga till en ny markering bland de markerade 
broderierna väljer du Add to Selection . Om du vill ta bort den nya markeringen från de 
markerade broderierna väljer du Remove from Selection .

Group
Använd Group (gruppera)  för att göra en permanent grupp av alla markerade 
broderier. Skapa en permanent grupp av dina broderier eller en tillfällig grupp när du ska 
flytta eller redigera broderierna. Varje broderi i gruppen placeras i turordning enligt 
syordningen (först kommer det som är närmast baksidan av projektet).
Du ändrar gruppen på samma sätt som en markering. Gruppen kan alltså flyttas, storleksjusteras, skalas 
proportionerligt eller roteras.

När ett broderi med flera delbroderier öppnas med Insert  grupperas alla delar så att du kan flytta, 
ändra storlek och så vidare. Om du använder Open kommer broderiet att matcha originalgrupperna 
exakt.

Grupperade broderier omges av en markeringsruta med en heldragen linje och orange 
handtag. Markeringsrutorna och handtagen för broderier och andra mönster som ingår i 
den aktuella markeringen är nedtonade.

Storlekshandtag för grupp 

Hel linje för en grupp

Rotationshandtag för grupp

Vita handtag för broderi

Gröna handtag för text
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Gruppen kan flyttas, storleksjusteras, skalas proportionerligt eller roteras. Om en grupp 
förstoras eller förminskas ändras varje objekts storlek eller skalas efter de egna 
förhållandena. Stygnantalet och trådfärgerna för hela markeringen visas i Design Panel, 
även markeringsrutans höjd och bredd visas.
Om du klickar utanför markeringsrutan och sedan på ett broderi i gruppen, grupperas broderierna.

Ungroup
Använd Ungroup (avgruppera)  för att frigöra de delar som den markerade gruppen 
består av.
Ungroup kan bara användas om en grupp är markerad.

Restrict Groups
Använd Restrict Groups  på fliken Home eller snabbmenyn för att välja och ändra 
enskilda delar i en grupp. Den första delen i gruppen markeras automatiskt när Restrict 
Groups väljs. Välj önskat broderi, använd tabb-tangenten eller Next Design  och 
Previous Design  för att välja.
Mönstren är fortfarande grupperade men varje enskilt mönster kan flyttas, roteras, spegelvändas och 
skalas.

Julhälsningar – markera flera delar och gruppera delar
1 Klicka på Change Hoop (byt båge) . Välj gruppen Universal Hoop och 

ställ in Hoop Size till 260 x 200 mm – Universal Large Hoop 3 – i roterat läge. 
Klicka på OK.

2 Öppna ett nytt fönster genom att klicka på File (arkiv) och New (nytt) .
3 Klicka på Insert (infoga)  i verktygsfältet för snabbåtkomst.
4 Välj Gifts & Candy Canes i mappen 

Dokument\Premier+2\Samples\Premier+Emb\Stitch2 \Holidays.
De vita handtagen indikerar att broderiet är i läget Scale och inte i läget 
Resize .

5 Flytta broderiet till bågens högra sida.
6 Klicka på fliken SuperDesign och markera Christmas Tree 1 SuperDesign i 

kategorin Holidays.
7 Ställ in storleken på 90 mm och klicka på Apply .

SuperDesign har gröna handtag.
8 Flytta julgranen till bågens vänstra sida strax ovanför julklappsmönstret.
9 Klicka på fliken Letter och skriv Merry Christmas i rutan Letters.
10 I nedrullningslistan för typsnitt väljer du Ivy 2C 15-60 mm i kategorin Floral. Se till 

att textformen är Horizontal Block och storleken 15 mm.
11 Klicka på Apply  och placera texten längst ned i mitten på skärmen.

Texten har gröna handtag. Mer information om text finns under ”Skapa text” på sidan 49.
12 Klicka på fliken Frame (ram).
13 I nedrullningslistan för ramar väljer du banner 3 i kategorin Banners 2.
14 Kontrollera så att Group är markerat i Frame Surround.

Ramen och texten placeras i så fall som en grupp.
15 Kontrollera så att texten Merry Christmas är markerad och klicka sedan på Apply . En ram placeras 

runt texten.
16 Klicka på fliken Decoration (om du har PREMIER+™ 2 Embroidery Extra) och sedan på Decoration 

SuperDesign . (Hämta en SuperDesign i form av en stjärna i PREMIER+™ 2 Embroidery och gå 
vidare till steg 20.)

17 Leta fram mappen DecorationDesigns\Miscellaneous, markera Cross 2 och klicka på Open. Stäng 
dialogrutan File Viewer.

18 Högerklicka på dekorationsmönstret och välj Pearl Sequin Cup 4.0 mm på snabbmenyn.
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19 Ange vit som paljettfärg i Quick Colors och klicka på OK.
20 Placera Decoration SuperDesign i mitten högst upp som en stjärna. Den har också gröna handtag.

Mer information om Decoration SuperDesigns finns under ”Decoration SuperDesign” på sidan 18.
21 Tryck på tabb-tangenten för att klicka dig 

igenom och visa varje broderi i tur och ordning. 
Varje del blir markerad som enskilt broderi eller i 
en grupp med heldragen linje och orange, 
gröna eller vita handtag.

22 Klicka på fliken Home (hem).
23 Använd Box Select  för att markera alla 

broderier. Markeringsrutan för de valda 
broderierna har en streckad linje och orange 
handtag. 
Broderierna kan flyttas som en enhet.

24 Klicka utanför bågen. Broderierna separeras 
igen.

25 Observera att ikonerna Group  och 
Ungroup  inte är tillgängliga i menyfliken.

26 Använd Select All  för att markera alla mönster igen. Nu är ikonen Group tillgänglig igen.
27 Klicka på Group . Markeringsrutan för gruppen har en hel linje. 

Linjerna och handtagen för broderierna i gruppen visas fortfarande men nedtonat.
28 Klicka utanför gruppen. Alla markeringar försvinner.
29 Klicka på julgranen. Hela gruppen markeras och ikonen Ungroup  är tillgänglig igen.

Grupperna finns kvar tills du trycker på Ungroup.
30 Klicka på Restrict Groups . Ikonen Restrict Groups markeras.

Du kan nu markera och ändra enskilda broderier i gruppen.
31 Klicka på Restrict Groups  igen. Gruppen är nu en enhet igen och ikonen Restrict Groups är inte 

längre markerad.
32 Klicka på Ungroup . Broderierna som var i gruppen är nu markerade.
33 Klicka på och dra i markeringen för att flytta broderierna. De flyttas som en enhet.

Så länge som markeringen är kvar kan du ångra dina ändringar med Group eller Undo.
34 Klicka utanför markeringsrutan. Broderierna separeras.

Använd Ungroup för att göra större ändringar för en grupp eller för att använda broderierna i gruppen 
separat.

Flytta
Du kan flytta broderier, grupper eller markerade stygnblock genom att klicka 
och dra. Placera pekaren över markeringsrutan. Den ändras till en pil med 
fyra spetsar . Klicka i markeringsrutan och dra den till önskad plats.
När ett block flyttas via fliken Modify, sträcks alla stygn som leder fram till 
eller från blocket ut, så att de anpassas till stygnens nya läge.
Om du flyttar rotationscentrumet av misstag behöver du bara klicka och dra inne i 
markeringsrutan på nytt.
Markerade broderier, grupper eller stygnblock kan flyttas mycket lite så att 
de hamnar exakt där du vill ha dem. Använd piltangenterna på tangentbordet för att 
finjustera positionen för ett broderi eller ett block.
Om du har markerat fler än ett broderi flyttas samtliga markerade broderier. Om en grupp är markerad 
flyttas hela gruppen såvida Restrict Group inte används.
Du kan också placera broderier automatiskt med Move into Hoop, Center in Hoop och 
placeringsverktygen. Se ”Placera” på sidan 43.
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Resize (Ändra storlek) och Scale (skala)
Använd Resize  för att växla mellan att ändra storlek och ändra skala för det markerade 
broderiet eller stygnblocket. Använd Resize (ändra storlek) om du vill ändra storleken på 
broderiet och bibehålla stygntätheten. Använd Scale (skala) om du vill ändra storleken på 
broderiet och behålla stygnantalet. Handtagen i markeringsrutan indikerar om du har valt 
att ändra storlek eller skala.

Handtagen är blå i storleksändringsläget (täthet behålls vid storleksändring) och vita i 
läget för skala (stygnantal behålls vid storleksändring).
Nyligen skapade eller infogade non-.vp4-mönster hamnar automatiskt i läget för skala (vita handtag).
Placera pekaren över ett av de fyrkantiga hörnhandtagen . Den blir då till en 
dubbelpil . Klicka på och dra i ett av handtagen för att ändra storlek eller skala. 
Håll ner Ctrl medan du klickar och drar om du vill ändra storlek eller skala proportionerligt. Håll ned Skift 
för att ändra storlek eller skala från centrum. Om du ändrar storleken på ett monogram med 
ExpressMonogram Wizard omvandlas det till stygn.
När en dekorationslinje eller form förstoras ökar antalet dekorationer. Antalet minskar om linjen eller 
formen förminskas. Antalet för separat placerade dekorationer ändras inte.
Om du går till Design Panel visas broderiets nya storlek i rutorna Height  och Width  
när du släpper musknappen.

Rotera
Rotera markerade broderier, stygnblock eller en markerad grupp till valfri vinkel genom 
att rotera det fritt, skriva in en viss vinkel med Modify Design  eller rotera i 
45-graderssteg .

Fri rotation
Placera pekaren över rotationshandtaget . Den 
ändras till en rotationspekare . Klicka på och dra i 
rotationshandtaget för att rotera broderiet fritt till en 
valfri vinkel. Om du vill kan du flytta 
rotationscentrum  innan du börjar rotera broderiet. 
Valrutan runt broderiet och broderiets konturer roteras 
runt rotationscentrum.

Rotera 45 grader
Använd funktionen Rotate 45  för att rotera markerade broderier eller markerad grupp i 
steg om 45 grader. Om du vill kan du flytta rotationscentrum  innan du roterar objektet.

Blå handtag för storleksändring Vita handtag för skaländring

Rotationshandtag

Rotationscentrum
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Ändra motiv
Använd Modify Design  för att öppna dialogrutan Modify 
Design, där du kan visa och ändra storlek och rotation på 
markerade broderier eller grupper.
Använd dialogrutan Modify Design för att visa och ändra 
storlek och rotation på markerade broderier eller grupper.
Storleksändringar och rotationer baseras på de ursprungliga 
inställningarna.
Mönster i flera markeringar eller grupper (visas med orange handtag) 
ändras alltid proportionerligt i skala och storlek. Om du ändrar 
storleken på ett monogram med ExpressMonogram Wizard omvandlas 
det till stygn.
När en dekorationslinje eller form förstoras ökar antalet dekorationer.

Spegelvända lodrätt eller vågrätt
Spegelvänd det valda broderiet eller stygnblocket 
lodrätt eller vågrätt med hjälp av vändhandtagen i 
valrutan.
Det finns inga vändhandtag för markeringar av flera objekt 
eller grupper; använd i stället Combine för att spegelvända. Det 
finns inga vändhandtag för monogram. Omvandla i så fall till 
broderi och spegelvänd monogrammet efter.
Håll pekaren över handtaget för vågrät vändning . 
Då blir den till en dubbelsidig vågrät pil . 
Spegelvänd broderiet/blocket vågrätt genom att 
klicka på det vågräta vändhandtaget. Håll pekaren över handtaget för lodrät 
vändning . Då blir den till en dubbelsidig lodrät pil . Spegelvänd broderiet/blocket 
lodrätt genom att klicka på det lodräta vändhandtaget.

Placera
Placeringsfunktionerna finns i nedrullningslistan Alignment .
Använd Center in Hoop  för att flytta markerade broderier eller grupper till mitten av 
bågen. Om du vill flytta enskilda broderier i en grupp till mitten använder du Restrict 
Groups.
Använd Move Into Hoop  om du vill flytta de markerade broderierna och grupperna så 
att de hamnar precis innanför bågen.
Bara de markerade broderierna som är utanför bågen flyttas.
Med hjälp av placeringsverktygen kan du placera broderier och grupper precis där du vill 
ha dem.
Verktygen är bara tillgängliga när fler än ett broderi eller en grupp markerats. Se ”Markera flera objekt” på 
sidan 38.

Handtag för lodrätt vändning

Handtag för vågrät 
spegelvändning
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Horisontell justering

Vertikal justering

Kommandon för layoutordning på fliken Home: Move Forwards , Move Backwards , 
Move to Front  och Move to Back  kan användas för att flytta broderier och grupper 
inom mönstret. Broderierna ”längst bak” i mönstret sys först.

Ångra och göra om
Använd Undo (ångra)  om du vill ångra den senaste åtgärden. Klicka på Redo (gör om) 
om du inte är nöjd med resultatet.
Om du använder Undo när du befinner dig på fliken Modify, visas alla stygn i broderiet som redigeras och 
det markerade blocket avmarkeras.
Använd Redo (gör om)  för att återställa den åtgärd som senast ångrats med Undo. 
Klicka på Undo (ångra) om du inte är nöjd med resultatet.

Möjligheten att använda Undo  och Redo  försvinner bara om du använder New .

Kombinera och omvandla till stygn
Combine är praktiskt om du vet att du aldrig behöver justera delbroderier igen eller vill 
spegelvända en markering eller grupp broderier. Annars rekommenderas att välja 
Combine när du sparar dina broderier genom Export .
Använd Combine All  för att sätta ihop alla broderierna på arbetsytan till ett enda och 
omvandla texter, SuperDesigns och ramar till stygn. Använd Combine Selected  för att 
sätta ihop alla markerade broderier till ett enda och omvandla texter, SuperDesigns och 
ramar till stygn. 
Använd Fix As Stitches  för att omvandla markerade delbroderier till ett broderi. Texter, 
SuperDesigns, ramar och monogram omvandlas automatiskt till broderi om du justerar 
dem på fliken Modify i PREMIER+™ 2 Embroidery Extra. Ett varningsmeddelande visas.
Du kanske vill omvandla ett mönster tillfälligt, till exempel för att spegelvända vissa textformer, en 
markering eller en grupp, eller för att ändra storlek eller skala utan permanenta egenskaper. Det här kan 
också vara praktiskt om du vill justera ett applikationstygs rotation i en SuperDesign.

Vänsterjustera Centrera  
(centrera horisontellt) 

Högerjustera Fördela  
horisontellt

Alla markerade 
broderier med 
mönstrets vänsterkant 
placeras så långt åt 
vänster som det går.

En horisontell 
centrering av alla 
markerade broderier 
utförs i förhållande till 
varandra.

Alla markerade 
broderier med 
mönstrets högerkant 
placeras så långt åt 
höger som det går.

Alla markerade 
broderier placeras 
med samma 
horisontella avstånd.

Justera överkant Justera mitten  
(centrera vertikalt)

Justera nederkant Fördela vertikalt 

Alla markerade 
broderier placeras i 
linje med det översta 
mönstrets överkant.

En lodrät centrering 
av alla markerade 
broderier utförs i 
förhållande till 
varandra.

Alla markerade 
broderier placeras i linje 
med det nedersta 
mönstrets nederkant.

Alla markerade 
broderier placeras 
med samma vertikala 
avstånd.
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11Encore och Endless

Encore
Använd funktionerna under fliken Encore för att placera ut flera kopior av ett broderi på en 
linje, i en cirkel, i en figur eller runt bågens kant.
Ange antalet repetitioner, eller marginal och avstånd, och antalet broderier som ska 
användas. Ställ in placeringen till standard eller spegelvänd. Klicka på Preview  för att 
visa upprepningen. Klicka på Apply  för att infoga det upprepade broderiet på 
arbetsytan med aktuella inställningar.

Du kan använda hur många broderier du vill till en linje eller en cirkel, men bara ett eller två broderier i en 

form eller en båge. Om du vill använda fler broderier kan du Group  (gruppera) dem innan du använder 
funktionen Encore.
För linje och cirkel kan du välja antalet repetitioner. För figur och båge ställs antalet repetitioner in baserat 
på storleken på broderiet, avståndet och marginalen.

Upprepa ett broderi med Encore
1 Placera ett litet broderi på arbetsytan och markera det.
2 Klicka på fliken Encore.
3 Välj Encore-typ (cirkel , linje , figur  eller båge ) 

och Position (standard  eller spegelvänd ), och 
eventuella andra alternativ för vald Encore-typ.
Vald layout visas på en förhandsgranskningsbild.

4 Ställ in antalet repetitioner eller avståndet.
5 Klicka på Preview  för att visa de upprepade motiven 

på arbetsytan.
I läget Preview går det inte att välja en annan funktion i 
verktygsfältet för snabbåtkomst. Om du klickar på en annan 
flik raderas Encore-broderiet.

6 Redigera Encore-linjen eller -figuren på arbetsytan. Du 
kan också ändra inställningarna på fliken Encore och 
klicka på Preview  igen.
Dra inuti den upprepade figuren för att ändra storlek, dra i handtaget för att ändra form, t.ex. för att ändra 
en cirkel till en ellips.

7 Du kan välja Group och Arrange Similar (om motiven överlappar varandra).
8 Klicka på Apply  för att placera de upprepade motiven som ett broderi med valda alternativ.

Med Encore (upprepa) upprepas mönstren i den ordning de sys, bakifrån och framåt. För Encore Shape 
eller Encore Hoop placeras det broderi som är först i syordningen i hörnen. Använd kommandona för 
Layout Order (layoutordning) för att ändra ordningen. 
Med Encore upprepas ett broderi medsols vid Circle, Shape och Hoop och från vänster till höger vid Line. 
Arbeta från vänster till höger om du kombinerar flera motiv innan du använder Encore.

Välj Encore-typ: cirkel, figur, linje eller båge
Välj placering: Standard eller Mirrored (spegelvänd)

Layoutindikator

Välj linjetyp Välj en figur Ange marginalen för innerbågen

Ställ in avståndet eller ange antal repetitioner

Optimera upprepningen

Förhandsgranska 

Radera upprepningen
Skapa det upprepade broderiet

upprepningen
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Endless-broderi
Använd guiden Endless Embroidery  för att lägga till markeringar (placeringsstygn) i ett 
broderi så att det kan sys i en sammanhängande sekvens med samma avstånd så många 
gånger du vill. Varje gång det har sytts, placeras tyget om i bågen och med hjälp av 
markeringarna justeras det nya broderiet bredvid det föregående. På så sätt kan det sys 
som ett enda, oändligt broderi på rad.

Om det finns mer än ett broderi på skärmen grupperas de automatiskt när guiden Endless 
Embroidery startas.
När inställningarna ändras uppdateras förhandsgranskningen automatiskt.
Inställningarna för Endless Embroidery återställs till standardvärdena när PREMIER+™ 2 Embroidery stängs.

Redigera ett Endless-broderi
Ett Endless-broderi är en grupp broderier med start- och slutmarkeringar 
(placeringsstygn). När du har skapat ett Endless-broderi ska det sparas som en .vp4-fil för 
att spara grupperingen av broderier med placeringsstygn.
Hämta ett Endless-broderi i Endless-guiden genom att öppna det i PREMIER+™ 2 
Embroidery och klicka på fliken Endless. Endless-broderiet öppnas och placeringsstygnen 
tas bort. Utför eventuella ändringar, t.ex. ändra typen av slutmarkering, stäng det sedan 
igen och spara.
Exportera sedan projektet, när du är redo att börja sy, med de inställningar du har valt för 
att optimera din sömnad, t.ex. Combine (kombinera), Remove Overlap (ta bort 
överlappning) och ColorSort (sortera färger)

Tygriktning
Tygriktningen är den riktning i vilken tyget flyttas i bågen vid varje upprepning. Den beror 
på bågens storlek och orientering så som det visas i förhandsvisningen. Tygriktningen 
påverkar vilka sidor av broderiet som ska vara början och slut, så startmarkeringen är alltid 
på den sida av broderiet som stämmer med tygriktningen. Det innebär att 
startmarkeringen ”pekar” åt det håll som tyget ska röra sig åt.

Ställ in riktningen 
för tyget

Uppdatera förhandsgranskningen

Välj slutmarkering för att
justera broderiernas 

Välj antalet och placering
för markeringar

Avstånd mellan motiv
Upprepa broderi 

Information om 

Information och 

placering

i brodérbågen

brodérbåge

zoomreglage
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12ExpressMonogram Wizard
Använd ExpressMonogram Wizard  för att skapa monogram av upp till tre bokstäver. 
Välj typsnitt, trådfärg, form och storlek. 
Lägg till en bård runt monogrammet. 
Du kan också skapa ett monogram utan 
bård och sedan lägga till en ram eller 
dekoration på fliken Frame eller 
motivunderstrykning på fliken Border.
Klicka på Save eller Save As på arbetsytan om du 
vill spara monogrammet som en .vp4-fil för 
senare användning.
Om du inte har omvandlat monogrammet 
till Embroidery Stitches kan du när som 
helst högerklicka och välja Properties för 
att återgå till ExpressMonogram Wizard 
för justeringar.
Om du ändrar storlek på monogrammet 
omvandlas det till en grupp broderier.

Justera monogram
Ett monogram som placeras på arbetsytan får ljusgröna 
handtag. Det visar att det fortfarande kan justeras i 
ExpressMonogram Wizard.
Öppna monogrammet i ExpressMonogram Wizard genom 
att högerklicka och välja Properties i menyn.
Ett monogram kan sparas, roteras och kopieras i dess 
ursprungliga form. Om du ändrar storleken omvandlas det 
däremot till en grupp broderier och bokstävernas egenskaper 
kan inte ändras.
Ett monogram som sparats som en del av en grupp kan markeras med Restrict Groups och öppnas igen i 
ExpressMonogram Wizard. Om ett monogram exporteras omvandlas det till stygn och Combine- och 
ColorSort-inställningarna i dialogrutan Export används.

Skapa ett monogram med en bård
1 Klicka på New  och sedan på ikonen Hoop  i verktygsfältet för 

snabbåtkomst. Välj gruppen Universal Hoop och ställ in Hoop Size till 
100 x 100 mm – Universal Square Hoop 1. Klicka på OK.

2 Klicka på ExpressMonogram  under fliken Wizards. Sidan Monogram 
i ExpressMonogram Wizard visas.

3 Välj layouten Small-Full-Small i galleriet överst till vänster. Ett monogram 
med tecken i proportionerlig storlek – liten-stor-liten (SFS) – skapas.
Använd helst monogramtypsnitten med textformer av typen Classic med SFS 
(små, stora och små bokstäver).

4 Ange E, S och J i rutorna A, B och C.
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5 Välj den andra textformen i kategorin Classic 1 
i galleriet Envelopes: SFS_Classic02.
Om du placerar pekaren över en miniatyr utan att 
klicka på den, visas namnet på textformen.
I den här textformen är de små bokstäverna 
något större än bokstäverna i textformen till 
vänster. De proportionerna passar till de snirkliga 
initialer som vi ska använda nu.

6 Klicka på Next  eller på fliken Full Letter. 
Då visas sidan Full Letter.

7 Klicka uppe till vänster för att öppna 
typsnittsgalleriet.

8 Klicka och dra i rullningslisten på sidan av 
typsnittslistan för att se alla typsnitt i kategorin 
Monogram.

9 Markera typsnittet Curly UC 15–30 mm.
10 Låt typsnittets storlek vara 23 mm.

Typsnittets originalstorlek motsvarar 
medelvärdet i det rekommenderade typsnittsintervallet. Om du har en önskad slutstorlek kan du behöva 
ändra typsnittets storlek.

Observera att höjden  och bredden  längst ner i fönstret har ändrats. Använd dem som vägledning 
när du provar olika alternativ för att hitta rätt slutstorlek på monogrammet. 

11 Flytta muspekaren till den rosa tråden i rutan Thread Colors. En pop-up-beskrivning visas.
12 Klicka på den rosa trådfärgen och välj Robison-Anton Rayon 40 i nedrullningslistan Thread Range. 

Tråden ändras till Floral Pink, nr 2415. Klicka på OK.
Detta påverkar bara bokstaven S eftersom det är den enda stora bokstaven.

13 Gå till sidan Small Letter genom att klicka på Next  eller fliken Small Letter.
14 Kontrollera att Alternative style är markerat.

Är det inte det kommer samma typsnitt att användas för små som för stora bokstäver.
15 I typsnittsgalleriet markerar du Curly UC 15–30 mm i kategorin Monogram för de små bokstäverna.

Observera att höjden  överst i fönstret har ändrats. Det här är höjden för bokstaven A för typsnittet för 
små bokstäver. Denna bör vara inom typsnittets rekommenderade storleksintervall (som anges i 
typsnittsnamnet). Om höjden går utanför intervallet kan det hända att du måste gå tillbaka till sidan 
Monogram och ändra textformen eller ändra storleken för stora bokstäver på sidan Full Letter.

16 Klicka på den rosa färgen. Dialogrutan Color Selection (färgval) visas.
17 Välj Robison-Anton Rayon 40 i nedrullningslistan Thread Range (tråduppsättning).
18 Klicka på ljusrosa i Quick Colors för att välja 2501 (Petal Pink).
19 Klicka på OK. De små bokstäverna är nu ljusrosa.
20 Gå till sidan Border genom att klicka på Next  eller fliken Border.

Standardbården är en grön satinlinje. Du kan välja mellan en motivlinje , 
satinlinje , rakstygn  eller tredubbla stygn .

21 Markera motivlinje . Den gröna bården ersätts med stjärnor.
22 Markera satinlinje  och satinstygn visas igen.
23 Klicka på ikonen Thread Color  för att visa dialogrutan Color Selection.
24 Kontrollera att Robison-Anton Rayon 40 är markerad.
25 Klicka på ljusrosa i Quick Colors för att välja 2501 (Petal Pink).
26 Klicka på OK för att stänga dialogrutan Color Selection (färgval). Bården runt 

monogrammet blir rosa.
27 För en traditionell monogrameffekt kan bokstäverna flätas samman. Ställ i så fall in Spacing 1 till 

-3 mm och Spacing 2 till -4 mm på sidan Full Letter.
Bokstävernas nya lägen visas i förhandsgranskningen nedanför. Bården anpassas.

28 Klicka på Finish  för att avsluta guiden. Monogrammet visas sedan på arbetsytan.
Om du vill öppna .vp4-filen igen högerklickar du på monogrammet och väljer Properties för att öppna 
ExpressMonogram Wizard. När ett monogram exporteras omvandlas det till ett broderi och kan inte 
längre ändras i ExpressMonogram Wizard.
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13Skapa text
Du kan skapa text och göra ditt broderiprojekt mer personligt genom att använda en- 
eller flerfärgade typsnitt (textstilar) och specialtecken under fliken Letter (text).

Välj typsnitt, radformatering, storlek, stygntyp och trådfärg. Visa texten som färgsorterad 
eller ändra färgen för vissa tecken. Placera texten runt ditt broderi eller var som helt på 
arbetsytan. Texten kan ändras i form av typsnitt, storlek med konstant stygntäthet samt 
stygnegenskaper – även efter att du sparat fram tills texten har omvandlats till broderi. 
Typsnitt betyder textstil. Aktuellt typsnitt och kategorin där det sparas visas i sektionen Font (typsnitt) på 
fliken Letter (text).
Text skapas med inställningarna på fliken Letter med typsnitten i PREMIER+™ 2 
Embroidery. Du kan också använda ExpressMonogram Wizard . 
Använd Font Manager (typsnittshanterare)  för att söka efter typsnitt efter namn eller 
storlek, och för att skapa, byta namn på, dubblera och radera skapade typsnitt. Med 
QuickFont Wizard  kan du skapa nya typsnitt till PREMIER+™ 2 Embroidery från valfritt 
TrueType®- eller OpenType®-typsnitt på datorn. Importera broderade bokstäver för att skapa 
ett typsnitt med Import Font From Embroideries (importera typsnitt från broderier) . 
Ytterligare typsnitt kan skapas med tillvalsmodulen PREMIER+™ 2 Font Create. 
När du startar PREMIER+™ 2 Embroidery första gången används typsnittet Georgia 20-40 mm från 
kategorin Traditional. Om du har använt fliken Letter tidigare har den senaste inställningen sparats.
Om du har PREMIER+™ 2 Embroidery eller PREMIER+™ 2 Embroidery Extra finns inte alla typsnitt.

Skapa text
1 Klicka på File och Preferences  och kontrollera att Check Spelling är markerat och att språket är 

inställt på English US. 
2 Klicka på fliken Letter (text).
3 Klicka på pilen till höger om typsnittet för 

att visa typsnittsgalleriet.
4 Rulla uppåt eller nedåt för att välja ett 

typsnitt i en av typsnittskategorierna.
Som alternativ kan du visa ett typsnitt i taget 
med uppåt- och nedåtpilarna i 
typsnittssektionen på fliken Letter.

5 Ställ in Size i millimeter, från 3 till 200 mm.
Denna inställning anger höjden på 
bokstaven A i typsnittet. Övriga tecken och 
symboler får motsvarande storlek.

6 Klicka i rutan Letters (text). Pekaren ändras 
till I-form.
Markera eventuell befintlig text och skriv 
över den vid behov. 

7 Skriv önskad text och tryck på Retur om du vill skapa mer än en textrad.

Välj ett typsnitt

Hantera, skapa och radera typsnitt

Skriv in text
Placera texten på arbetsytanStäll in teckenstorlek och layout

Välj en form för texten

Ställ in anslutningstyp

Ställ in stygntyp

Ställ in placering
och avstånd

Minimera antalet färger
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Högerklicka för att visa alternativ för ord som understrukits med en röd linje av stavningskontrollen.
En del textformer kan endast användas för enradiga texter. Se ”Textformer” på sidan 51.

8 Justera Gap (avstånd) för att ändra avståndet mellan bokstäverna. Klicka på pilarna eller skriv ett värde.
Negativa värden flyttar bokstäverna närmare varandra och positiva värden flyttar dem längre från varandra. 

9 Klicka på pilarna för procentuell bredd  och höjd  för att ställa in textens proportioner på ett 
värde mellan 25 och 400 %. Som alternativ kan du skriva en storlek i nummerrutan.

10 Välj en textform. 
Du kan kasta om bokstävernas ordningsföljd, placera (eller kerna) bokstäverna individuellt eller 
använda Step (steg) för att rotera bokstäverna i en annan vinkel mot linjen. 

11 Välj Trim  eller Running Stitch  som anslutningsmetod.
Använd rakstygn som anslutningsmetod för små, enfärgade texter med typsnitt av typ Nearest Point 
(närmaste punkt).

12 Kontrollera att ColorSort är markerat om du vill visa texten som färgsorterad med minimalt antal färgblock.
Avmarkera ColorSort om du vill ändra färgen på vissa bokstäver.

13 Välj en linje eller fyllnadstyp från nedrullningsmenyn Stitch Type . Dialogrutan med egenskaper 
för stygntyp öppnas. Se ”Välja stygnegenskaper” på sidan 73.

14 Ändra stygnegenskaperna för texten i dialogrutan för egenskaper, till exempel täthet, mönster, vinkel 
eller stygnlängd. Klicka på OK för att stänga dialogrutan.

15 Bestäm textens justering. Klicka på Left , Center  eller Right .
16 Klicka på pilarna för radavstånd för att ställa in avståndet mellan textraderna.

Som alternativ kan du skriva en storlek i nummerrutan.
17 Klicka på Apply . Texten visas på arbetsytan. Eventuell befintlig text lämnas oförändrad. 

Ny text läggs till på arbetsytan varje gång du klickar på Apply (verkställ). Eventuell tidigare text lämnas 
oförändrad. De cirkelformade textformerna är alltid centrerade runt de markerade broderierna eller grupperna 
när de läggs till på arbetsytan. Andra textformer placeras under de markerade broderierna eller grupperna.

18 Högerklicka på texten och välj Properties (egenskaper) för att ändra textens egenskaper. 
19 Dra i handtagen på texten för att ändra textstorleken eller justera textens proportioner. För de flesta 

textformer kan du hålla Ctrl-tangenten nedtryckt för att bevara proportionerna när du ändrar 
storleken. För de flesta textformer kan du hålla Skift-tangenten nedtryckt för att ändra storlek från 
centrum. Se ”Textformer” på sidan 51.

Du kan också använda ExpressMonogram Wizard  och skapa monogram med 1–3 bokstäver och 
lägga till en bård automatiskt.

Söka efter ett typsnitt
1 Klicka på File och Preferences  och kontrollera 

att Check Spelling är markerat och att språket är 
inställt på English US. 

2 Klicka på fliken Letter (text).
3 Klicka på Font Manager .
4 Skriv in namnet på det typsnitt du vill hitta i 

sökrutan längst ner i dialogrutan Font Manager.
Genom att skriva in en del av namnet begränsas 
listan över typsnitt som visas, om du t.ex. söker på 
”Athletic” visas typsnitt från kategorierna Applique, 
Foam, Fun och Monogram. 

5 Klicka på Clear (radera) för att ta bort texten från 
sökrutan.

6 Markera kryssrutan Size för att söka efter ett 
typsnitt efter storlek.

7 Skriv in önskad storlek på typsnittet i sifferrutan bredvid Size.
8 Ändra siffran i rutan Range  för att välja ett storleksintervall. Listan med visade typsnitt ändras.

Ställ till exempel in Size (storlek) på 5 mm och Range (intervall) på 5 mm för att visa ett litet typsnitt för en 
quiltetikett. Du kan också ställa in en exakt storlek (Range 0 mm) för att hitta ett importerat typsnitt.
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Typsnittskategori och -namn
Klicka på nedåtpilen till höger i typsnittsgalleriet och bläddra i typsnittslistan efter 
kategori. Det finns 18 temabaserade kategorier utöver My Fonts. Typsnittens namn 
innehåller mer information än namnet på textstilen. Alla typsnittsnamn innehåller det 
rekommenderade storleksintervallet och ofta även annan information.
Om det finns fler än ett stygnområde av en viss typ i typsnittet visas den stygntypen i en 
numrerad lista i nedrullningsmenyn, som Pattern Fill 1, Pattern Fill 2 och så vidare.
Om stygntypsområdet är gråtonat (avaktiverat) har typsnittet egenskaper som inte kan redigeras. Det 
gäller Foam-typsnitt som har inställningar som ser till att brodérskummet ”skärs” ut. Det gäller även några 
mycket komplexa typsnitt som har flera olika fyllnadsmönster i olika bokstäver eller fyllnader med flera 
graderingar och färger, som Acorn 6C UC 35–60 mm i kategorin Floral.

Appliqué, Effects och Foam-typsnitt
För applikationstypsnitt, SuperDesigns och ramar kan tyget och vissa av 
bårdinställningarna ändras. Som Stitch Type  väljer du till exempel Appliqué Fabric och 
i dialogrutan Appliqué Selection ändrar du tyg, vinkel och marginal. Placeringsstygnen för 
applikationen kan inte ändras. Men placeringslinjens position kan anpassas till 
applikationens marginal.
För Foam-typsnitt och -ramar kan endast färgen ändras. Stitch Type är avaktiverat, och 
inga egenskaper kan väljas i snabbmenyn. Särskilda anvisningar visas i Design Player för 
broderi med Appliqué- eller Foam-typsnitt.
För effekter som filtningsnål, tvillingnål och vingnål kan du ändra stygnegenskaperna i 
Stitch Type  eller i snabbmenyn i efterhand.
Mer information om hur broderiet ska sys finns i referensguiden och hjälpen till PREMIER+™ 2 Embroidery.

Kontrollera stavningen
1 Klicka på File och Preferences  och kontrollera att Check Spelling är markerat och att språket är 

inställt på English US. 
2 Klicka på fliken Letter (text).
3 Klicka i textrutan Letters (text) och skriv orden "Roses are red, vilets are blue". Ordet "vilets" är 

understruket med rött.
4 Högerklicka på ordet för att markera det. En snabbmeny öppnas.
5 Klicka på Suggestions (förslag). En lista med föreslagna alternativ visas.
6 Välj ”violets” på snabbmenyn. Ordet infogas i rutan Letters.

Du kan även använda Add på snabbmenyn för att lägga till ord i ordlistan, till exempel ditt namn, eller 
Ignore för att ignorera förslaget samt Undo om du valt fel förslag.

Alternativa alfabeten
För att skriva tecken från andra alfabet i typsnittskategorin National, som grekiska och 
hebreiska, se avsnittet Teckenuppsättningar i Referensguiden för PREMIER+™ 2 
Embroidery eller hjälpfunktionen för de tangenter som används.

Textformer
Det finns tre kategorier för textformer: Block, Line och Vertical Block.

 Block
Forma textblocket utifrån en mall. Se ”Block” på sidan 54.

 Line (linje)
Placera bokstäver på en rak, böjd eller vågig linje. Se ”Linje” på sidan 52.
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 Vertical block (lodrätt block)
Placera text i en rak lodrät linje. Se ”Vertical Block” på sidan 53.

Använda textformer
Om du har använt fliken Letter tidigare under samma arbetspass i PREMIER+™ 2 Embroidery, 
minns datorn den senaste inställningen. Du kan justera texten med handtagen (gröna 
fyrkanter) tills den omvandlats till stygn, till exempel vid kombinerad text. 
Reverse (spegelvänd): När kryssrutan Reverse (backmatning) är markerad spegelvänds 
texten. Reverse är tillgängligt för alla textformer.
Monogram som skapats med ExpressMonogram Wizard har ljusgröna handtag. Välj Properties på 
snabbmenyn om du vill justera inställningar för Monogram. Se ”ExpressMonogram Wizard” på sidan 47.

Linje
Placera bokstäver på en rak, böjd eller vågig linje. Använd handtagen för att justera 
bokstävernas placering och linjens form.
• Det går inte att ändra storleken på dessa textformer med handtagen. Högerklicka för att 

öppna dialogrutan Letter Properties och ändra inställningarna för storlek och/eller höjd 
och bredd. 

• Handtag för spegelvändning är inte tillgängliga. För att spegelvända måste du först 
omvandla texten till stygn.

• Endast en rad med text kan användas för dessa textformer, eller två för Full Circle (hel 
cirkel). Ytterligare textrader kombineras med den första raden, eller den andra raden i 
en hel cirkel.

Cirkelformer
Placera tecken längs med en böjd linje. Cirkelformade textformer är alltid centrerade.

Cirkel medurs Använd funktionen Circle Clockwise  för att placera 
texten medurs runt en cirkel. Klicka på och dra i det 
fyrkantiga, gröna handtaget för att justera cirkelns radie 
och textens placering. Flera textrader placeras på 
samma rad. Håll Ctrl-tangenten nedtryckt samt klicka 
på och dra handtaget för att flytta texten runt cirkeln 
utan att ändra cirkelns storlek.

Cirkel moturs Använd funktionen Circle Counter-Clockwise  för att 
placera texten moturs runt en cirkel. Klicka på och dra i 
det fyrkantiga, gröna handtaget för att justera cirkelns 
radie och textens placering. Håll Ctrl-tangenten 
nedtryckt samt klicka på och dra handtaget för att flytta 
texten runt cirkeln utan att ändra cirkelns storlek.
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• Rotationshandtagen är inte tillgängliga för de cirkelformade textformerna. För att rotera 
måste du först omvandla texten till stygn. 

Fit to Straight Line (anpassa till rak linje) och Fit to Wavy Line (anpassa till 
vågig linje)
Använd dessa linjetyper för att placera text längs med en rak eller vågig linje.
Step (steg): När kryssrutan Step (steg) är markerad kan bokstäverna roteras till valfri 
vinkel. Steg är tillgängligt för Fit to Straight Line och Fit to Wavy Line. 

Hel cirkel Använd funktionen Full Circle  för att placera två 
textavsnitt på motsatta sidor av en cirkel. När du skriver in 
tecken i rutan Letters (text) kan du göra en radbrytning 
med Retur. Texten på första raden placeras då uppe på 
cirkeln och texten på andra raden placeras nere i cirkeln. 
Två fyrkantiga, gröna handtag visas. Klicka på och dra i 
något av handtagen för att ändra cirkelns radie. Håll Ctrl-
tangenten nedtryckt samt klicka på och dra i ett av 
handtagen för att flytta texten runt cirkeln utan att ändra cirkelns storlek.

Fit To Straight 
Line

Använd funktionen Fit To 

Straight Line  för att 
placera texten längs en rak 
linje. Klicka på och dra de 
fyrkantiga, gröna ändhandtagen för att rotera linjen till önskad vinkel eller 
förlänga den. Klicka på och dra det runda, gröna handtaget för att flytta texten 
längs med linjen. 
Texten kan också roteras oberoende av linjens placering. Välj alternativet Step och 
klicka på Apply . Ytterligare ett runt, grönt handtag visas i slutet av en annan 
linje. Klicka på och dra handtaget för att rotera texten till valfri vinkel.

Fit To Wavy Line Använd funktionen Fit To Wavy Line 
 för att placera texten på en böjd 

linje. Klicka på och dra de fyrkantiga, 
gröna handtagen för att böja linjen till 
valfri form. Klicka på och dra det runda, gröna handtaget för att flytta texten längs 
med linjen.
Texten kan också roteras oberoende av linjens placering. Välj alternativet Step och 
klicka på Apply . Ytterligare ett runt, grönt handtag visas i slutet av en annan 
linje. Klicka på och dra handtaget för att rotera texten till valfri vinkel.

Vertical Block Använd funktionen Vertical Block  för att placera texten i en lodrät 
linje med en konturruta som har fyra fyrkantiga, gröna handtag. Klicka på 
och dra handtagen för att ändra storleken på texten.
Håll Ctrl-tangenten nedtryckt och dra för att ändra storlek med bevarade 
proportioner. Håll ned Skift för att ändra storlek från centrum.
Som standard skapas texten centrerad. För Vertical Block innebär det att 
justeringen av tecknen ändras i varje textkolumn.
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Block
Det finns 29 olika blockmallar att välja mellan. Alla blocktyper kan ändras till en annan 
blocktyp med hjälp av menyn Handles, genom att justera linjetyperna Top och Bottom 
samt genom att ställa in olika Constraints (begränsningar).
Individual (individuell): När kryssrutan Individual (individuell) är markerad kan 
bokstäverna flyttas och ges annan storlek individuellt. Den individuella inställningen är 
tillgänglig för alla blocktyper. Det går endast att skapa en textrad med den individuella 
inställningen. 

Menyn Handles
Använd menyn Handles för att ändra inställningarna för valt textblock. Klicka på 
menyikonen för Handles  och ändra blockinställningarna.

Ändra mallinställningar i blockmenyn
1 Skriv in texten ”Jonathan” i textrutan. Se ”Skapa text” på sidan 49.
2 Klicka på Arch Over  i textformens arbetsyta och därefter på 

Apply . Texten visas på arbetsytan.
Textens övre och nedre linje använder linjetypen Arch  med ett 
handtag i mitten.

3 Klicka och dra texten mot toppen av arbetsytan.
4 Klicka och dra de två mittre handtagen (övre och nedre) uppåt för 

att öka höjden på bågen.
5 Klicka på menyikonen för Handles  så öppnas handtagsmenyn.

Observera att linjetypen för den övre linjen är Arch .
6 Avmarkera Match Top and Bottom Lines , och klicka sedan på 

undermenyn Bottom Line Type. Linjetypen för den nedre linjen är 
också Arch .

7 Ändra den nedre linjen till Straight  i undermenyn.
Textens nedre linje är nu en rak linje med ett handtag i varje ände.

8 Öppna menyn Handles  igen och ändra den övre linjen till 
Diamond .
Den övre linjen blir toppig istället för böjd. Med alternativet Double 
Diamond  skapas en rak linje med två toppar.

9 Öppna menyn Handles  igen och ändra den övre linjen till 
Curve . Den övre linjen är nu böjd och har två handtag.

10 Flytta den övre linjens två mittre handtag var för sig.
11 Öppna menyn Handles  igen och välj Add 3 points to 

curve . Ytterligare tre handtag läggs till i blockets övre linje.
Möjligheten att lägga till och ta bort punkter finns endast när 
linjetypen Curve är vald.

12 Justera den övre linjen som du vill ha den. 
Du kan justera den övre och nedre linjen som du vill, men sidolinjerna är fortfarande parallella raka 
linjer. Om du flyttar det övre handtaget på ena sidan flyttas även det övre handtaget p andra sidan. 
Detta är Constraint - Size (begränsning) .
Om du håller in Ctrl samtidigt som du drar i handtagen bevaras formens proportioner. Med Skift ändras 
formens storlek från centrum.

13 Välj Constraint - Pennant  i menyn Handles.
14 Klicka på och dra handtaget i det övre högre hörnet uppåt. 

Handtaget nedanför flyttas i motsatt riktning.
Om man har ett rektangulärt block skapas en vimpelform.

Håll Ctrl nedtryckt för att skapa en vinklad rektangeleffekt.
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15 Välj Constraint - Perspective  i menyn Handles.
16 Klicka på och dra handtaget i det övre högre hörnet åt vänster. Linjerna på sidorna av blocket formar 

en lutning.
17 Välj Constraint - Free  i menyn Handles. Du kan nu flytta vilket hörnhandtag du vill i valfri riktning.

Observera att du endast kan dra de mittre handtagen på den böjda linjen uppåt och nedåt.
18 Avmarkera Force Even Distribution  i menyn Handles.
19 Dra i ett av mittenhandtagen på den böjda linjen i sidled. Bokstäverna förflyttas med handtaget.

Med funktionerna i menyn Handles kan du skulptera ett textblock i nästan vilken form du vill.

Linjetyp för övre och nedre linje
Välj en linjetyp för blockets övre och nedre linje för att välja hur texten ska visas. 

Använd funktionerna Add och Remove points för att ändra antalet punkter på en böjd 
linje. Punkterna läggs till eller tas bort till höger på den böjda linjen. Det måste finnas 
minst fyra punkter på en böjd linje. 
Med Add a point to curve  läggs en punkt till, med Add 3 points to curve  läggs 
tre punkter till och med Remove a point from curve  tas en punkt bort. 
Använd Match Top and Bottom Lines  för att använda samma linjetyp för den övre och 
nedre linjen.

Straight Använd Straight  för att skapa ett 
textblock med en rak övre och/eller nedre 
linje, och med ett handtag i varje ände.

Diamond Använd Diamond  (övre) och  (nedre) för att 
skapa ett textblock som är toppig upptill och/eller 
nedtill. Klicka på och dra i det mittre handtaget för 
att ändra lutningens vinkel.

Double 
Diamond

Använd Double Diamond  (övre) och  (nedre) för att 
skapa ett textblock med raka linjer mellan de fyra handtagen 
på den övre och/eller nedre linjen. Klicka på och dra i de 
mittre handtagen för att ändra vinkeln på de raka linjerna.

Arch (båge) Använd Arch  (övre) och  (nedre) för att skapa ett 
textblock med en böjd linje upptill och/eller nedtill. Klicka 
på och dra i det mittre handtaget för att ändra vinkeln på 
den böjda linjen.

Curve (kurva) Använd Curve  (övre) och  (nedre) för att 
skapa ett textblock med böjda linjer mellan de 
fyra handtagen på den övre och/eller nedre linjen. 
Klicka på och dra i de mittre handtagen för att 
ändra de böjda linjerna.
Du kan lägga till och ta bort extra punkter (handtag).
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Constraints (begränsningar)
Constraints påverkar vilken funktion hörnhandtagen i ett block har.

Size (storlek) När Constraint - Size  används flyttas de två hörnen bredvid det hörn som flyttas 
samma avstånd och i samma riktning. Hörnet diagonalt mittemot flyttas inte. 
Handtagen på de raka eller böjda linjerna mellan hörnen flyttas proportionerligt. 
På så sätt bibehålls blockets form.

   
Håll Ctrl nedtryckt samtidigt som du drar för att bevara proportionerna, och Skift för att 
ändra storlek från centrum.

Pennant 
(vimpel)

När Constraint - Pennant  används flyttas hörnet ovanför eller under det hörn som 
dras samma avstånd mot eller ifrån det hörn som dras i lodrät riktning. De andra 
två hörnen flyttas inte. På så sätt skapas en vimpelform.

   
Håll Ctrl nedtryckt för att vinkla texten lodrätt.

Perspective 
(perspektiv)

När Constraint - Perspective  används flyttas hörnet till höger eller vänster om 
hörnet som dras samma avstånd mot eller ifrån hörnet som dras i vågrät riktning. 
De andra två hörnen flyttas inte. Detta ger en perspektiv-effekt.

   
Om du håller in Ctrl samtidigt som du drar flyttas de två handtagen i samma riktning 
liksom vid funktionen Italic.

Italic (kursiv) När Constraint - Italic  används flyttas hörnet till höger eller till vänster om hörnet 
som dras samma avstånd och i samma riktning. De andra två hörnen flyttas inte. 
Detta gör att texten blir kursiverad.

  
Om du håller in Ctrl samtidigt som du drar flyttas de två handtagen var för sig liksom vid 
funktionen Perspective.
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Force Even (jämn) Distribution
Med Force Even Distribution  fördelas handtagen jämnt mellan de två hörnen.
Force Even Distribution påverkar både den övre och nedre linjen i blocket.

Blockmallar
Detta är samling med 29 mallar som kan användas för text.

Free (fri) När Constraint - Free  används kan hörnhandtagen dras i valfri riktning.

  
Om du håller in Ctrl samtidigt som du drar i handtagen bevaras formens proportioner. 
Med Skift ändras formens storlek från centrum.

Horizontal 
Block

Använd Horizontal Block  för att 
placera texten i en rak linje med en 
konturruta som har fyra fyrkantiga, 
gröna handtag. Klicka på och dra handtagen för att ändra storleken på texten.
Håll Ctrl-tangenten nedtryckt och dra för att ändra storlek med bevarade 
proportioner. Håll ned Skift för att ändra storlek från centrum.
Mallinställningar: Straight, Straight; Constraint - Size, Force Even Distribution

Double Arch Använd funktionen Double Arch  
för att böja in texten både upptill 
och nertill. Sex fyrkantiga, gröna 
handtag visas. Klicka på och dra 
handtagen för att ändra storleken på texten och bågarnas krökning.
Mallinställningar: Arch, Arch; Constraint - Size, Force Even Distribution

Diamond Använd funktionen Diamond  för att placera 
texten i en diamantform. Klicka på och dra 
handtagen för att ändra storleken på texten och 
avståndet mellan lodräta par av handtag.
Mallinställningar: Diamond, Diamond; Constraint - Pennant, Force Even Distribution

Freeform Använd funktionen Freeform  för att 
placera texten i en helt inställbar rak form. 
Fyra fyrkantiga, gröna handtag visas. 
Klicka på och dra handtagen för att ändra 
storleken på texten och ändra formen efter 
önskemål.
Mallinställningar: Straight, Straight; Constraint - Free

Flag (flagga) Använd funktionen Flag  för att placera 
texten i en vågform. Åtta fyrkantiga, gröna 
handtag visas. Klicka på och dra handtagen 
för att ändra storleken på texten och ändra 
formen.
Mallinställningar: Curve, Reflect Top and Bottom Lines; Constraint - Perspective, 
Force Even Distribution
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Free Sculpt Använd funktionen Free Sculpt  
för att placera texten i en helt 
inställbar vågform. 14 fyrkantiga, 
gröna handtag visas. Klicka på och 
dra handtagen för att ändra 
storleken på texten och ändra 
formen.
Mallinställningar: Curve, Curve; Constraint - Free

Pennant Right Använd funktionen Pennant Right  
för att placera texten i vimpelform med 
den breda delen åt höger. Fyra 
fyrkantiga, gröna handtag visas. Klicka 
på och dra handtagen för att ändra 
storleken på vimpelns ändar. Håll Ctrl-tangenten nedtryckt och klicka på och dra 
handtagen för att flytta vimpelns ena ände uppåt eller nedåt.
När kryssrutan Individual (individuell) är markerad 
skapas varje bokstav i vimpelform. Det går att flytta 
bokstäverna och ändra deras storlek individuellt.
Mallinställningar: Straight, Straight; Constraint - 
Pennant, Force Even Distribution

Bridge 
Concave Down

Använd funktionen Bridge Concave Down  
för att göra texten rak upptill och inåtbuktande 
nedtill. Fem fyrkantiga, gröna handtag visas. 
Klicka på och dra handtagen för att ändra 
storleken på texten och basens krökning.
Mallinställningar: Straight, Arch; Constraint - Perspective, Force Even Distribution

Zigzag Använd funktionen Zigzag  för att placera 
texten i en form med kantig linje. Åtta fyrkantiga, 
gröna handtag visas. Klicka på och dra handtagen 
för att ändra storleken på texten och sidornas 
vinkel.
Mallinställningar: Double Diamond, Reflect Top and Bottom Lines; Constraint - 
Italic

Gem (juvel) Använd funktionen Gem  för att placera texten i en form 
med sju fyrkantiga, gröna handtag. Klicka på och dra 
handtagen för att ändra storleken på texten.
Mallinställningar: Double Diamond, Diamond; Constraint - 
Perspective, Force Even Distribution

Ramp Använd funktionen Ramp  för att placera texten i 
en form med en uppböjd topp, en rak baslinje och 
sluttande sidor. Sex fyrkantiga, gröna handtag visas. 
Klicka på och dra handtagen för att ändra storleken 
på texten och sidornas och övre linjens vinkel.
Mallinställningar: Curve, Straight; Constraint - Italic
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Textegenskaper

Använd dialogrutan Letter Properties för att ändra typsnitt, text, proportioner, anslutning, 
form och radformatering när du redigerar text. Du kan använda Letter Properties 
(textegenskaper) för att ändra texten efter att du har placerat ut den, men innan den är 
konverterad till ett broderi.

Textfärg
När ColorSort är valt visas texten med en blockfärg för en enskild färg i texten. För 
enfärgade typsnitt blir det en färg och för flerfärgade typsnitt blir det lika många färger 
som det finns i typsnittet. ColorSort är aktiverat som standard men kan inte användas ihop 
med Individual lettering, då varje tecken skapas separat.
Om ColorSort inte är valt visas varje tecken i texten för ett enfärgat typsnitt som ett 
separat färgblock. I flerfärgade typsnitt består varje tecken av en sekvens av färgblock. 
Du kan därför använda olika färger för vissa tecken i en text.
Om Running Stitch Connection är valt skapas texten som ett enda broderi med ett enda färgblock.

Omvandla text till broderi
Text omvandlas till broderi när fliken Modify är vald, när den är färgsorterad med 
exportfunktionerna, när den omvandlas med Fix as Stitches på fliken Home eller 
snabbmenyn, eller när den är kombinerad med en annan design. Därmed skapas stygnen 

Rocket (raket) Använd funktionen Rocket  för att placera texten 
i en form med en toppig övre linje och en krökt 
baslinje. Sex fyrkantiga, gröna handtag visas. Klicka 
på och dra handtagen för att ändra storleken och 
formen på texten.
Mallinställningar: Diamond, Arch; Constraint - 
Perspective

Ändra text. Lägg till en rad med Ctrl+Retur.

Ändra teckenstorlek
Ändra textens höjd- och breddproportioner 
Ändra avståndet mellan bokstäverna

Välj en anslutningsmetod

Ställ in textjustering och radavstånd

Förhandsgranska typsnittet

Välj ett teckensnitt

Minska antalet färger i texten

Välj en annan textform

Spegelvänd eller rotera bokstäverna på raden
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och om broderiets storlek ändras på något sätt därefter kan stygntätheten och 
stygnlängden påverkas. Typsnittet, texten och stygnegenskaperna, som täthet, mönster, 
vinkel eller stygnlängd, får inte ändras efter att texten omvandlats till broderi. 
Applikationstyg kan inte ändras på snabbmenyn efter att texten omvandlats. Har du 
däremot PREMIER+™ 2 Embroidery Extra kan funktionerna Select Appliqué på fliken 
Appliqué användas.

Font Manager (Typsnittshanterare)
Använd Font Manager (Typsnittshanterare)  för att söka efter typsnitt och för att ordna, 
byta namn på, skapa, dubblera och radera användartypsnitt.
Använd PREMIER+™ 2 Font Create för att redigera ett av dina typsnitt.

När ett systemtypsnitt är valt är sökfunktionen endast tillgänglig i typsnittshanteraren.

Söka efter typsnitt
Använd Font Search för att söka efter typsnitt på namn eller storlek.

Använd textrutan Name för att ändra namnet på valt användartypsnitt. Redigera 
typsnittets namn i textrutan och klicka på Apply för att spara ändringarna.
Behåll storleksintervallinformationen när namnet ändras. Rekommenderad storlek kan endast ändras i 
PREMIER+™ 2 Font Create. Storleksintervallet ändras inte när namnet ändras.
Använd Category för att välja en annan kategori för typsnittet, eller ange namnet på en ny 
typsnittskategori. Använd Duplicate för att skapa en kopia av det valda användartypsnittet. 
Använd Delete för att ta bort det valda användartypsnittet från datorn. 
Om du raderar ett typsnitt som du har använt i ett broderi kommer texten att omvandlas till ett broderi. 
Det går då inte längre att redigera det när du öppnar broderiet på nytt.

Valt typsnitt

Namn på det valda typsnittet
Byt till en annan typsnittskategori 

Klicka för att välja ett typsnitt

Visa storleksintervallet

Sök efter typsnitt på namn eller storlek

Verkställ ändringarna för typsnittet
Dubblera eller radera ett typsnitt

Importera broderade bokstäver 

Skapa ett typsnitt med QuickFont
till ett typsnitt

Sök efter ett typsnitt på namn

Sök efter ett typsnitt på storlek
Ställ in storleksintervall för sökningen

Visa endast användarskapade typsnitt

Ta bort söktexten
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I Size visas minsta och största rekommenderade storlek för typsnittet.
Detta är det storleksintervall som används i Söka efter typsnitt. Rekommenderad storlek kan endast 
ändras i PREMIER+™ 2 Font Create.

Importera typsnitt från broderier
Använd Import Font From Embroideries  för att importera enstaka broderade 
bokstäver för att skapa ett typsnitt.

Ta bort enstaka stygn i PREMIER+™ 2 Modify innan du importerar bokstäverna för bästa resultat.
Då de importerade bokstäverna är sömnadsfiler, snarare än helt justerbara brodérfiler, 
fungerar de bäst i ursprunglig storlek och med minimala ändringar av formen.
Importerade typsnitt fungerar bäst med textformerna Line, Vertical Block och Horizontal Block. 

Skapa ett typsnitt från broderade bokstäver
1 Placera dina broderade bokstäver i en mapp på datorn.
2 Klicka på Font Manager  under fliken Letter. 

Dialogrutan Font Manager öppnas.
3 Klicka på Import Font from Embroideries . En 

dialogruta öppnas där du kan namnge typsnittet.
4 Ange ett namn på typsnittet och klicka på OK.

Dialogrutan för att namnge typsnittet stängs och 
dialogrutan Open öppnas.

5 Gå till mappen där dina broderade bokstäver 
finns i dialogrutan Open.

6 Välj stora ”A” och klicka på Open. Dialogrutan 
Import Font from Embroideries öppnas med bokstaven ”A” markerad.
När du använder Import Font from Embroideries för att skapa ett typsnitt från dina egna broderier skapas 
alltid stora ”A” först. Samma storlek som på bokstaven ”A” används för övriga bokstäver i typsnittet.

Välj en tecken-

Kod för vald bokstav

Visa fler tecken
Skapade bokstäver markeras

Vald bokstav är orange, och
skapade bokstäver är gröna

Ersätt vald bokstav
Flytta bokstavens baslinje

Ta bort vald bokstav

Brodérinformation

Namn och storlek på typsnitt

uppsättning för typsnittet
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7 Klicka på bokstaven ”B” i bokstavspanelen till vänster. Dialogrutan Open öppnas där du kan ladda 
bokstaven ”B”.

8 Klicka på bokstaven ”B” och därefter på Open för att ladda den till dialogrutan Import Font from 
Embroideries.

9 Klicka för att välja bokstaven ”C” och ladda 
den.
Alternativet Sammanfattning i dialogrutan 
Open är användbart när du väljer bokstäver.

10 Klicka för att välja bokstaven ”D”, men välj 
bokstaven ”K” i dialogrutan Open och 
klicka på Open.
Bokstaven ”D” är markerad, men 
bokstaven ”K” visas i 
förhandsgranskningen.

11 Klicka på Load när ”D” är vald.
12 Klicka på OK när du får frågan om tecknet 

ska skrivas över. Välj sedan bokstaven ”D” i 
dialogrutan Open.
Alternativt kan du klicka på Delete för att ta 
bort den felaktiga bokstaven.

13 Ladda resten av de stora bokstäverna i alfabetet.
14 Den röda linjen som går genom förhandsgranskningsfönstret är baslinjen för vald bokstav. Klicka på 

och håll uppåtpilen nedtryckt i rutan Baseline. Linjen förflyttas uppåt över bokstaven.
Baslinjen anger var bokstaven ska placeras längs linjen i förhållande till övriga bokstäver i typsnittet.

15 Justera de stora bokstäverna så att de vilar på baslinjen.
Klicka på Load och ladda om broderiet om du vill börja om på nytt med en särskild bokstav.
För många typsnitt med stora bokstäver behöver baslinjen endast justeras litegrann.

16 Ladda de små bokstäverna i typsnittet.
Små bokstäver behöver oftast justeras mer, i synnerhet bokstäver som p, g och y med underhäng.

17 När du har skapat samtliga bokstäver klickar du på 
Close för att spara typsnittet och sedan på Close igen 
i Font Manager.

18 Använd ditt nya typsnitt genom fliken Letter.
Använd alternativet Individual för att finjustera 
placeringen av bokstäverna i arbetsytan. Du kan också 
justera baslinjen och färgerna för ett importerat typsnitt 
i PREMIER+™ 2 Font Create.
Importerade typsnitt fungerar bäst med textformerna Line, Vertical Block och Horizontal Block. 
Då de importerade bokstäverna är sömnadsfiler, snarare än helt justerbara brodérfiler, fungerar de bäst i 
eller nära sin ursprungliga storlek och med minimala ändringar av formen.
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14Skapa typsnitt automatiskt
Med PREMIER+™ 2 QuickFont kan du automatiskt skapa typsnitt för användning i 
PREMIER+™ 2 Embroidery System eller på din brodérmaskin.

Skapa ett typsnitt
Välja typsnitt

1 Öppna PREMIER+™ 2 QuickFont . Sidan Select Font (välj typsnitt) öppnas.
De ursprungliga inställningarna i PREMIER+™ 2 QuickFont finns kvar från senaste gången programmet 
användes.

2 Klicka på nedåtpilen för Font (typsnitt) och välj önskat typsnitt i listan. Förhandsvisningen till höger i 
fönstret ändras efter valt typsnitt.

3 Klicka på nedåtpilen för Style (stil) 
och välj Regular (normal), Bold 
(fetstil), Italic (kursiv) eller Bold 
Italic (kursiv fetstil) i listan. 
Förhandsvisningen till höger i 
fönstret ändras efter vald stil.

4 Välj en filtyp. Välj mellan: 
• Ett typsnitt att använda i 
PREMIER+™ 2 Embroidery System
• Ett typsnitt att använda på 
brodérmaskinen.

5 Klicka på nedåtpilen för Character 
Set och välj uppsättning.
Teckenuppsättningarna varierar 
beroende på vilken filtyp som väljs 
ovanför.

6 Klicka på Next (nästa). Då visas 
sidan Set Stitch Options 
(inställning av stygnalternativ).

Ställa in stygnalternativ
7 Välj stygntyp i nedrullningslistan. 

Utförandestorlek kan variera efter 
vald stygntyp. 
Förhandsvisningen till höger i 
fönstret ändras efter vald stygntyp.
De tre första versalerna, gemenerna 
och siffrorna förhandsvisas. 
Storleken för bokstäverna ”A” och ”a” 
visas mitt emellan det lägsta och 
högsta värdet för ett typsnitt i 
PREMIER+™ 2 Embroidery System. 
Bokstäverna visas annars så nära ett 
maskintypsnitts utförandestorlek 
som möjligt. 
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I rutan Real Size % visas storleken på förhandsvisningarna jämfört med inställningarna för Real Size i 
PREMIER+™ 2 Configure.

8 Om du vill kan du klicka på Stitch Options och/eller 
Border Stitch Options och ändra inställningarna för 
stygntypen, till exempel fyllnadsmönster eller 
satinkantsbredd.

9 Om du vill kan du ändra utförandestorleken för ett 
maskintypsnitt eller PREMIER+™ 2 Embroidery 
System-typsnitt.

10 Under Joining Point väljer du Baseline för 
sammankoppling nedtill, Nearest Point för 
sammankoppling vid närmaste punkt för en snabb 
sömnad av ett litet typsnitt och Continuous för en 
flödande handskriftseffekt med ett Script-typsnitt.
Joining Point kan bara väljas med ett PREMIER+™ 2 
Embroidery System-typsnitt.

11 Klicka på ikonen för trådfärg  om du vill byta 
trådfärg på satinstolpar eller mönsterfyllnadsytor. 
Dialogrutan för färgval (Color Selection) visas så att 
du kan välja en ny färg.

12 Klicka på ikonen för bårdtrådfärg  om du vill byta trådfärg på satinkanter, applikationssömnad 
eller konturer. Dialogrutan för färgval (Color Selection) visas så att du kan välja en ny färg.
När du har valt en ny trådfärg förhandsvisas broderiet i den nya färgen.

13 Om du vill ändra färgen på applikationstyget klickar du på ikonen för applikationsfärg . 
Dialogrutan för applikationsval visas så att du kan välja ett nytt tyg. 

14 Klicka på Next (nästa). En förloppsindikator visar att typsnittet skapas. Sidan Output Options visas 
sedan.

Utförandealternativ
15 Typsnittsnamnet genereras automatiskt och visar typsnittsnamnet i TrueType®, stilen (R för Regular, B 

för Bold, I för Italic eller BI för Bold Italic), stygntypen (S för Satin, F för Fill, FSB för Fill + Satin Border), A 
för Appliqué eller O för Outline), därefter teckenuppsättning (E för Extended, SE för Super Extended 
och så vidare). I slutet kommer minsta och största rekommenderade storlek i millimeter (för ett 
PREMIER+™ 2 Embroidery System-typsnitt) eller utförandestorlek (för ett maskintypsnitt). Om du vill 
kan du klicka på rutan för typsnittsnamn (Font Name) för att byta namn.

16 Typsnittskategorin i PREMIER+™ 2 Embroidery System ställs till en början in efter ditt val av Joining 
Point. Den anges till MyFonts för sammankoppling vid baslinjen (Baseline), Nearest Point för 
sammankoppling vid närmaste punkt (Nearest Point) eller Script för löpande sammankoppling 
(Continuous joining). Du kan välja en annan kategori i nedrullningslistan om du vill.
Typsnittskategorin för PREMIER+™ 2 Embroidery System är inte tillgänglig när ett maskintypsnitt skapas.

17 Maskintypsnitt sparas automatiskt under Dokument\Premier+2\My Designs. De kan även sparas i en 
annan mapp eller på ett USB-minne. Klicka på knappen med tre punkter för att välja en annan mapp 
eller enhet.

18 Visa hela typsnittet genom att klicka på knapparna Back och Next under förhandsvisningen för att 
stega igenom teckenuppsättningen.

19 Klicka på Print Catalog (skriv ut katalog) för att skriva ut ett referensblad med tecknen i typsnittet.
20 Om du vill skapa ett nytt typsnitt efter du har gjort klart ett markerar du New Font.
21 Klicka på Finish och PREMIER+™ 2 QuickFont för att avsluta. Typsnittet sparas enligt markerade 

alternativ.
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15Skapa SuperDesigns
Skapa SuperDesigns med SuperDesign-uppsättningarna i PREMIER+™ 2 Embroidery. 
SuperDesigns är specialmotiv som du kan ändra storleken på utan att ändra stygntätheten.

Vissa SuperDesigns är flerfärgade. Stygntyp och stil kan i många fall ändras. Ändra storlek, 
proportioner, stygntyp och trådfärg. Storleken på en SuperDesign kan ändras med 
bibehållen stygntäthet och stygnegenskaperna kan justeras även efter att du har sparat.
När du startar PREMIER+™ 2 Embroidery är kategorin Animals vald. Om du har använt fliken SuperDesign 
tidigare har den senaste kategorin sparats.
SuperDesign-uppsättningar grupperas i kategorier. Varje uppsättning består av 
9 SuperDesigns, som alla kan ha flera stilar. SuperDesign-galleriet visar miniatyrer av alla 
SuperDesigns som ingår i vald SuperDesign-uppsättning. Alla SuperDesigns har namn och 
nyckelord så att du enkelt kan söka i alla kategorier.
Alla SuperDesign-kategorier och -uppsättningar finns inte hos PREMIER+™ 2 Embroidery eller PREMIER+™ 
2 Embroidery Extra.

Skapa en SuperDesign
1 Klicka på fliken SuperDesign.
2 Sök efter en SuperDesign eller välj en SuperDesign-kategori i rullgardinsmenyn till vänster. Den första 

motivuppsättningen i vald kategori visas i förhandsvisningen.
3 Klicka på pilen till höger om uppsättningen för att öppna rullgardinsmenyn och välj en SuperDesign-

uppsättning. Välj sedan ett motiv genom att klicka på det.
4 Ställ in önskad storlek i millimeter, från 5 till 200 mm. Detta ställer in SuperDesign-motivets höjd. 

Bredden ställs in proportionerligt.
5 Klicka på pilarna för bredd  och höjd  för att ställa in motivets proportioner till ett värde på 

mellan 25 och 400 %. Som alternativ kan du skriva en storlek i nummerrutan.
6 Välj en linje eller fyllnadstyp från rullgardinsmenyn Stitch Type  för att öppna dialogrutan med 

egenskaper för stygntyp. Se ”Välja stygnegenskaper” på sidan 73.
7 Använd dialogrutan Properties för att ändra stygnegenskaperna för vald SuperDesign, till exempel 

täthet, stygnlängd, vinkel och mönster. Klicka på OK för att stänga dialogrutan.
8 Klicka på Apply . SuperDesign-motivet visas på arbetsytan. Eventuella befintliga SuperDesigns 

lämnas oförändrade.

Sök
Sök efter en SuperDesign på namn, mappnamn eller nyckelord. Skriv in önskad text i 
sökrutan och tryck på Retur. Klicka på Clear Search för att ta bort söktexten och använd 
rullgardinsmenyn för att använda tidigare sökningar.

Välj en SuperDesign-kategori

Välj en SuperDesign-uppsättning

Placera motivet på arbetsytan

Välj ett motiv

Ändra storleken på valt motiv

Ändra stygntyp och applikation för motivet
Ändra motivets proportioner

Sök efter en SuperDesign
Ändra stil på en SuperDesign
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Sök efter en SuperDesign
1 Klicka på fliken SuperDesign.
2 Skriv in en sökterm i sökrutan, t.ex. ”christmas”, och tryck på Retur.
3 Klicka på rullgardinsmenyn till höger för att visa alla julmotiv.

Motiv från julkategorier samt enstaka motiv med jultema visas.
4 Rullgardinsmenyn SuperDesign-kategori kan inte användas då sökning sker i alla kategorier. Klicka på 

knappen Clear Search till vänster. Den senast använda kategorin visas.
5 Skriv in ”dog” i sökrutan och tryck på Retur.

Förutom fem husdjur visas även tre bilder på korv med bröd (en ”hotdog”). Ibland får man oväntade 
resultat vid sökning!

6 Klicka på knappen Clear Search för att återgå till Category.
7 Skriv in ”lion” i sökrutan och tryck på Retur. Det finns sex olika lejonmotiv.
8 Placera muspekaren över de första fyra lejonen i tur och ordning.

De första tre kommer från ”Animals”-uppsättningen i kategorin Appliqué, och den fjärde kommer från 
”Tassels”. Alla heter ”Lion”. Förutom nyckelord sker sökningen på namn på kategorier och SuperDesigns.

9 Placera muspekaren över de två sista lejonen.
Det femte och sjätte lejonet kommer från ”Zodiac”, 
och heter ”Leo”. Termen ”Lion” ingår i nyckelorden för 
dessa SuperDesigns.

10 Klicka på det första lejonet och sedan på 
rullgardinsmenyn Stitch Type. Stygntyperna för just 
denna SuperDesign visas.
Sökfunktionen hittar alla varianter av en särskild SuperDesign och du behöver därför inte gå igenom 
stilarna för en SuperDesign-uppsättning separat vid sökning. I exemplet ovan visas applikationslejon med 
satinlinje och två typer av motivlinje.

Ändra stygntyp i en SuperDesign
1 Klicka på Change Hoop  i verktygsfältet för 

snabbåtkomst och välj Universal, 170 mm x 100 mm - 
Universal Midsize Hoop 1, Rotated och klicka på OK.

2 Öppna fliken SuperDesign och välj ”Animals” i 
rullgardinsmenyn Category.

3 Klicka på pilen till höger om SuperDesign-uppsättningen 
för att öppna rullgardinsmenyn och välj ”Dinosaurs 1”.

4 Välj motiv 3, stegosaurusen, och ställ in storleken på 
70 mm.

5 Klicka på Stitch Type (stygntyp)  och välj Pattern Fill 2 i rullgardinsmenyn. Ändra mönstret till 174 
(kolumn 6 rad 1 i Polygons) och klicka på OK. Klicka på Apply .

6 Klicka på fliken Frame och infoga en ram runt stegosaurusen.
7 Klicka på fliken SuperDesign. Inställningarna har sparats. Klicka på Undo  om du vill ta bort ramen.
8 Klicka på fliken Modify (ändra). Det kommer upp ett meddelande om att motivet kommer att 

omvandlas till ett broderi. Genomför eventuella ändringar.
9 Klicka på fliken SuperDesign igen. Inställningarna för stegosaurusen är desamma som tidigare.
10 Klicka på Apply  för att infoga ytterligare en stegosaurus.
11 Klicka på triceratopsen (nr 6). Storleken har ändrats till 45 mm (standardstorleken för detta motiv).
12 Välj Pattern Fill 2 under Stitch Type . Detta är standardinställningarna för denna SuperDesign 

(Pattern 3 och Angle 0).
Om flera varianter av samma motiv ska användas bör inställningarna ändras innan en SuperDesign 
infogas. När en annan SuperDesign väljs används standardinställningarna.

13 Högerklicka på den andra kopian av stegosaurusen och välj Pattern Fill, Pattern Fill 2 i snabbmenyn. 
Dialogrutan Pattern Fill öppnas där du kan göra ytterligare justeringar för motivet.
Du kan skapa flera motiv med stegosaurus med samma mönster, men olika färg eller vinklar. Du kan också 
dubblera det redigerade SuperDesign-motivet och sedan göra ytterligare justeringar av kopian.

14 Välj ”Celebrations, design 3, some bells” i nedrullningslistan Category.



PREMIER+™ 2 Embroidery   Skapa SuperDesigns              67

15 Klicka på Stitch Type  och gå igenom nedrullningslistan. Det finns nio typer av mönsterfyllnad. 
Du behöver ta reda på var respektive mönsterfyllnad har använts för detta motiv. Det är troligen enklare 
att infoga motivet och redigera det i efterhand.

Redigera SuperDesigns
Det går att redigera SuperDesigns efter att de har infogats på arbetsytan och innan de har 
omvandlats till stygn, även efter att du har sparat.
Du kan ändra färgerna för SuperDesigns före eller efter de har omvandlats till broderier.

Ändra form på en SuperDesign
1 Välj en SuperDesign i fönstret SuperDesign. Se ”Skapa en SuperDesign” på sidan 65.
2 Klicka på Apply . SuperDesign-motivet visas på arbetsytan.
3 Dra motivet något till höger. Pekaren ändras till en pil med fyra spetsar när du drar motivet.
4 Placera pekaren på ett av de fyrkantiga, gröna handtagen i motivets hörn. Pekaren för att justera/

ändra storlek  visas.
5 Dra handtaget för att ändra formen på din SuperDesign.
6 Håll Ctrl-tangenten nedtryckt och dra i ett av handtagen. Storleken ändras men formen förblir 

oförändrad. Håll ned Skift om du vill ändra storlek från mitten.
7 Högerklicka på SuperDesign-motivet och välj Fix as Stitches  i snabbmenyn. Handtagen på 

motivet är nu vita, vilket betyder att SuperDesign-motivet har omvandlats till ett broderi.
SuperDesign-motivet omvandlas också till ett broderi om det justeras under fliken Modify.

8 Klicka på Undo. De gröna handtagen visas igen. Motivet kan nu redigeras igen.

Ändra SuperDesign-applikation
1 Öppna fliken SuperDesign och välj ”Appliqué” i 

rullgardinsmenyn Category.
2 Klicka på pilen till höger om SuperDesign-uppsättningen för att 

öppna rullgardinsmenyn och välj ”Children 1”.
3 Klicka på det femte motivet i uppsättningen, Blocks, och klicka 

på Apply .
4 Högerklicka på SuperDesign-motivet.
5 Nästan högst upp i snabbmenyn finns Appliqué Fabric och Satin 

Line. Klicka på Appliqué Fabric i snabbmenyn. En undermeny 
med tre alternativ öppnas.

6 Klicka på Appliqué Fabric 1. Dialogrutan Appliqué Selection 
visas.

7 Klicka på Load Previously Saved Fabric  och välj ett tyg med en annan färg.
8 Ändra tygerna i de andra kuberna.

Du kan också ändra tygmönstrets riktning och ändra trådfärg för bården.

SuperDesigns med applikationer och effekter
För SuperDesigns med applikationer kan tyget och vissa av bårdinställningarna ändras. 
Som Stitch Type  väljer du till exempel Appliqué Fabric och i dialogrutan Appliqué 
Selection ändrar du tyg, vinkel och marginal. Placeringsstygnen för applikationen kan inte 
ändras. För effekter som filtningsnål, tvillingnål och vingnål kan du ändra 
stygnegenskaperna i Stitch Type  eller i snabbmenyn i efterhand.

Omvandla SuperDesigns till broderier
SuperDesigns omvandlas till broderier när fliken Modify väljs, när Fix as Stitches  
används eller när de kombineras med ett annat motiv. Därmed skapas stygnen och om 
broderiets storlek ändras på något sätt därefter kan stygntätheten och stygnlängden 
påverkas. Stygnegenskaperna kan inte ändras efter att motivet omvandlats (fix as Stitches) 
till broderi.
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16Ramar, bårder och motiv

Ramar
Under fliken Frame kan du skapa en ram som läggs till i en storlek som är anpassad till det 
markerade broderiet eller vald grupp, text eller SuperDesign. Om inget broderi är 
markerat läggs det till på arbetsytan i den storlek som anges under Size Options.

Ramen och broderiet som den omger skapas vanligen som en grupp. Använd Restrict 
Groups på fliken Home eller i snabbmenyn för att välja och redigera ramen, eller ett av 
broderierna i den.

Välj hörn, ramar och sidor som ska placeras runt broderiet. Välj mellan kategorierna 
Corners, Frames och Side Pieces. Välj sedan ramuppsättning och välj en form. Placera 
ramen runt ditt broderi eller var som helst på arbetsytan. 
Du kan också välja Flourish och välja en dekoration som ska placeras ovanför, nedanför 
eller i par både ovanför och nedanför valda broderier.
Vissa ramar är flerfärgade. Stygntyp kan i många fall ändras. Storleken på ramen runt ett 
broderi kan ändras med bibehållen stygntäthet och stygnegenskaperna kan justeras – 
även efter att du har sparat fram tills den har omvandlats till broderi.
Ramen placeras oftast före det valda broderiet i syordningen. Därför kan eventuellt applikationstyg 
placeras före broderiet som ska ramas in. Om Crop är valt läggs dock ramen till efter broderiet. 
Om Crop är valt för en applikationsram läggs placeringsstygnen till före broderiet och bårdstygnen efter 
broderiet. Om broderiet innehåller text eller en SuperDesign när Crop används omvandlas den till stygn. 
Om flera broderier omges av en ram och Crop-alternativet är markerat kombineras de inre broderierna 
automatiskt.

Skapa en ram
1 Placera ett eller flera broderier på arbetsytan och markera dem.
2 Klicka på fliken Frame (ram).
3 Välj en ramkategori (Corners, Frames eller Side Pieces) i rullgardinsmenyn Frame.

Den första ramuppsättningen i vald kategori visas i galleriet. 
4 Välj ramuppsättning i nedrullningslistan till höger om ramgalleriet och välj en ram genom att klicka 

på den. Den blir markerad.
5 Markera Group för att gruppera ramen med broderiet/broderierna om du vill.
6 Markera att en marginal ska användas eller att broderiet ska beskäras när ramen placeras.

• Använd Margin om du vill att det ska vara ett mellanrum mellan broderiet och ramen runtom. 
• Med Crop syns inga marginaler och broderiet beskärs efter ramens form.

7 Ställ in Size till mellan -50 mm och 50 mm om Margin används.

Använd en ram, hörn eller sidor

Använd en dekoration

Välj ramuppsättning
Välj form på ramen Gruppera broderiet och ramen

Beskär efter ramen eller ställ in marginal och storlek

Välj inställningar för dekorationer

Ställ in ramens storlek och proportioner
Ändra utseendet på sömmen i ramen

Placera ramen runt broderiet
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8 Du kan också klicka på Size Options  för att ställa in ramstorleken 
samt bredd och höjd i procent i dialogrutan Options. Klicka på OK för 
att stänga dialogrutan.

9 Välj en linje eller fyllnadstyp, eller applikationstyg för en 
applikationsram, från rullgardinsmenyn Stitch Type  för att öppna 
dialogrutan med egenskaper för stygntyp eller tyg.Se ”Välja 
stygnegenskaper” på sidan 73.
Använd dialogrutan Properties för att ändra stygnegenskaperna för 
ramen, till exempel täthet, stygnlängd, vinkel och mönster. Klicka på 
OK för att stänga dialogrutan.

10 Klicka på Apply  för att visa ditt inramade broderi.
Ändra egenskaperna för det inramade broderiet genom att välja Restrict Groups under fliken Home eller i 
snabbmenyn. Redigera sedan ramen eller det inramade broderiet.

Applikationsramar och skumramar
För applikationsramar kan tyget och vissa av bårdinställningarna ändras. Som Stitch 
Type  väljer du till exempel Appliqué Fabric och i dialogrutan Appliqué Selection ändrar 
du tyg, vinkel och marginal. Placeringsstygnen för applikationen kan inte ändras. Men 
placeringslinjens position kan anpassas till applikationens marginal. För Foam-typsnitt 
och -ramar kan endast färgen ändras.
Mer information finns i referensguiden och hjälpen till PREMIER+™ 2 Embroidery.

Redigera ramar
När en ram har placerats på arbetsytan kan du ändra storleken och stygntyper innan den 
omvandlas till ett broderi. Om den har grupperats kan du redigera den med hjälp av 
Restrict Groups.
Du kan ändra färgerna för ramar före eller efter de har omvandlats till broderier.

Redigera en ram på arbetsytan
1 I ramens hörn sitter fyra gröna handtag. Placera muspekaren över ett av hörnhandtagen . Pekaren 

för att justera/ändra storlek  visas. 
2 Klicka på och dra i handtagen för att ändra storleken på ramen. 

Håll ner Ctrl samtidigt som du drar i ett handtag för att behålla ramens proportioner.
3 Högerklicka på ramen för att ändra raminställningarna. 
4 Välj Properties i snabbmenyn för att ändra ramstorleken i dialogrutan Frame Properties. Du kan också 

välja en stygntyp för att ändra dess inställningar i dialogrutan med stygnegenskaper.
5 Klicka på och dra ramen dit du vill.

Rotera ramen med rotationshandtaget , eller spegelvänd den med handtagen för vågrät  eller 
lodrät  spegelvändning.

Omvandla ramar och dekorationer till broderier
Ramar och dekorationer omvandlas till broderier när fliken Modify väljs, när Fix as 
Stitches  används eller när de kombineras med ett annat motiv. Därmed skapas 
stygnen och om broderiets storlek eller skala ändras på något sätt därefter kan 
stygntätheten och stygnlängden påverkas. Stygnegenskaperna, till exempel täthet, 
mönster, vinkel eller stygnlängd, får inte ändras sedan texten omvandlats till broderi. 
Applikationstyg kan inte ändras via snabbmenyn efter att ramen omvandlats. Har du 
däremot PREMIER+™ 2 Embroidery Extra kan funktionerna Select Appliqué på fliken 
Appliqué användas.
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Bårder och motiv
På fliken Border kan du skapa en bård som placeras runt ditt broderi eller din grupp, text 
eller SuperDesign. Du kan även skapa linjer som består av motiv.

Bård
Välj en marginalbredd och ange om du vill använda rundade hörn. Välj sedan en bårdtyp: 
motivlinje, satinbård, rakstygn eller tredubbla stygn. Klicka på Options (alternativ) för att 
ställa in egenskaperna för varje stygntyp.

Stygnegenskaperna måste justeras innan bården skapas.
Bården placeras runt den rektangulära ”kanten” på det markerade 
broderiet eller längs med innerkanten på brodérbågen. 
(I ExpressMonogram Wizard placeras bården runt 
textformsområdet.) Ramen placeras före det markerade broderiet i 
syordningen. Därför kan eventuellt applikationstyg placeras före 
broderiet som ska ramas in.
Om mer än ett broderi är markerat placeras bården runt de markerade 
broderierna med det avstånd som ställts in i Margin.
Bården placeras ut med vita handtag som indikerar att broderiet är 
i läget Scale och inte i läget Resize  (blå handtag).
Bårdinställningarna sparas under arbetspasset.

Skapa en bård
1 Ladda ett broderi till arbetsytan och markera det.
2 Klicka på fliken Border (bård).
3 Välj rundade eller fyrkantiga hörn.

Rundade hörn kan överlappa broderiets hörn. Justera marginalen för önskad effekt.
4 Välj Group för att skapa en grupp med bården och broderiet/broderierna.
5 Markera en stygntyp (satinsöm, tredubbla stygn, rakstygn eller motivlinje).

Placera en bård runt ett broderi Skapa ett eller flera motiv

Välj en stygntyp för bården

Ange stygnegenskaper för bården

Ställ in marginalens bredd 

Gruppera broderiet och bården

Välj rundade eller fyrkantiga hörn Skapa bården

innanför bården

Ange applikationsinställningar
Lägg till en applikation till bården

Förhandsgranska ett 
tyg för applikationen
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6 Klicka på Stitch Options  för att öppna dialogrutan med egenskaper för stygntyp. Se ”Välja 
stygnegenskaper” på sidan 73.
Ändra stygnegenskaperna för bården i dialogrutan för egenskaper, till exempel täthet och 
stygnlängd. Klicka på OK för att stänga dialogrutan.

7 Lägg till en applikation till broderiet genom att klicka på Add Appliqué  och på Select Fabric  
för att förhandsgranska ett tyg i dialogrutan Appliqué Selection.

8 Klicka på Appliqué Options  för att öppna dialogrutan Appliqué Options och välja Appliqué 
Method.

9 Ställ Margin Size till mellan -50 mm och 50 mm. Detta är avståndet från det markerade broderiet, eller 
från bågens kant.
För en satin- eller motivbård kan du behöva justera marginalen för att förhindra att bården och broderiet 
överlappar varandra.

10 Klicka på Apply  för att visa ditt inramade broderi.
Om du har PREMIER+™ 2 Embroidery Extra kan du byta applikationstyg i dialogrutan Appliqué Selection 
när du har skapat bården. Klicka på Restrict Groups under fliken Home eller i snabbmenyn. Klicka på fliken 
Appliqué och på Select Piece. Klicka sedan på bården. Dialogrutan Appliqué Selection visas. Byt tyg om 
du vill.

Lägga till applikation
Använd Add Appliqué (lägg till applikation)  om du vill lägga till en applikation på 
bården. Applikationens placeringsstygn läggs till automatiskt till bården som du ritar.

Välja tyg
Använd Select Fabric (välj tyg)  för att förhandsgranska ett tyg för applikationen i 
dialogrutan Appliqué Selection (anpassa applikation). Öppna dialogrutan Appliqué 
Selection med Select Fabric .

Motiv
Skapa en motivlinje i önskad längd eller med önskat antal repetitioner. Som alternativ kan 
du skapa ett enskilt motiv. 
Motiven skapas med de motivuppsättningar som ingår i PREMIER+™ 2 Embroidery. Motiv 
är relativt små, enfärgade mönster som påminner om maskinstygn och skapas med 
enstaka stygn, rakstygn och tredubbla stygn.
Om motiven är avsedda att överlappa varandra blir beräkningen av antalet repetitioner eventuellt inte 
exakt.

Välj färg och struktur

Välj applikationstyp

Välj ett tyg från systemet

Läs in en bild för att 

Förhandsgranska applikationstyget

Använd ett tidigare använt tyg

eller lägg till ett nytt

skapa en utskriven applikation



72          PREMIER+™ 2 Embroidery   Ramar, bårder och motiv 

Motivets grupp, kategori och uppsättning visas i sektionen Motif Underline 
(motivunderstrykning) på fliken Border (bård). Motivlinjen skapas under markerat broderi 
eller vald grupp, text eller SuperDesign, och före broderiet i syordningen.
Du kan skapa nya motiv med tillvalsmodulen PREMIER+™ 2 Create och lägga till dem i databasen My Motifs. 

Skapa linjer med fjärilsmotiv
1 Klicka på fliken Border (bård).
2 Klicka på Select Motif  i sektionen Motif 

Underline. Dialogrutan Motif Line (motivlinje) 
öppnas.

3 Välj Universal i nedrullningslistan Group (grupp).
4 Välj General Motifs 1 i listan Category.
5 Välj motiv 23 (en fjäril) i nedrullningslistan Pattern 

(mönster).
Höjd och bredd ställs först in beroende på det valda 
motivet.

6 Kontrollera att rutan Proportional (proportionell) 
är markerad under Size (storlek) och att Height 
(höjd) är 14 mm. 

7 Kontrollera att Running (rakstygn) är markerad under Stitch (stygn) och att längden är inställd på 2,0 mm.
Den ursprungliga längden är det rekommenderade värdet för motivet.

8 Klicka på OK för att välja fjärilsmotivet.
9 Markera Length (längd) i sektionen Motif Underline (motivunderstrykning) på fliken Border (bård).
10 Ställ längden på 100 mm med uppåt- och nedåtpilarna.
11 Klicka på Apply . En linje med fyra fjärilar ritas på arbetsytan.

Eftersom fjärilsmotivets bredd är 25 mm, innehåller linjen fyra motiv. 
Du kan ändra storlek eller skala på denna motivlinje och även ändra dess färg på samma sätt som för 
övriga motiv.

12 Ställ in längden på 120 mm och klicka sedan på 
Apply  igen. Antalet motiv är fortfarande 
fyra, men mellanrummet mellan dem är större.
Endast fullständiga motiv används när en 
motivlinje skapas med motivunderstrykning.
Lägg märke till att den andra fjärilslinjen bildar 
en grupp med den första linjen. Motivlinjer 
grupperas med redan utplacerade linjer om du 
inte klickar utanför markeringsrutan innan du 
skapar den nya linjen.

13 Klicka på Repeats (repetitioner) i sektionen 
Motif Underline (motivunderstrykning).

14 Ställ in antalet repetitioner på fyra med uppåt- och nedåtpilarna och klicka sedan på Apply .
Motivlinjen har samma storlek som den första linjen som du skapade.

15 Ställ in antalet repetitioner på ett med nedåtpilen och klicka sedan på Apply . Nu placeras ett 
motiv på arbetsytan.
Använd Encore för att skapa böjda motivlinjer, cirklar och former och för att spegelvända motiv inom en 
linje. Se ”Encore” på sidan 45.

Ställ in motivlinjens längd

Ställ in antalet repetitioner för motivet Välj ett motiv

Skapa motivlinjen



PREMIER+™ 2 Embroidery   Välja stygnegenskaper               73

17Välja stygnegenskaper
Du kan ändra egenskaperna för många linje- och fyllnadstyper i typsnitt, SuperDesigns 
och ramar.
Egenskaperna för en stygntyp kan ändras i dialogrutan med egenskaper innan eller efter 
en text, SuperDesign eller ram skapas.

 Använd rullgardinsmenyn i dialogrutan Options för att välja stygntyp.
 Klicka på Restrict Groups  under fliken Home eller i snabbmenyn för att genomföra 

ändringar för en hel grupp. Högerklicka sedan på texten, SuperDesign eller ramen och välj 
den stygntyp som du vill ändra i broderiet i snabbmenyn. Dialogrutan Properties för den 
valda stygntypen öppnas.
Du kan endast ändra stygnegenskaperna för ett broderi med gröna handtag (innan det har omvandlats 
till stygn).
Om stygntypsområdet är gråtonat (avaktiverat) har området egenskaper som inte kan 
redigeras. Detta gäller till exempel Foam-typsnitt som har inställningar som ser till att 
brodérskummet ”skärs ut”. Det gäller även några mycket komplexa typsnitt som har flera 
olika fyllnadsmönster i olika bokstäver eller fyllnader med flera graderingar, som 
Acorn 6C UC 35–60 mm i kategorin Floral.

Redigerbara egenskaper
Många linje- och fyllnadsegenskaper kan ändras för de flesta typsnitt, SuperDesigns och 
ramar. Vid mycket komplexa egenskaper som flerfärgad gradering eller flera olika 
egenskaper för olika tecken går det inte att redigera egenskaperna. Om det finns fler än 
ett stygnområde av en viss typ i broderiet visas den stygntypen i en numrerad lista i 
rullgardinsmenyn, t.ex. Pattern Fill 1, Pattern Fill 2 och så vidare.

Fyllnadstyper
Mönsterfyllnad
En mönsterfyllnadsyta är ett stygnområde där alla trådar 
ligger parallellt och där stygnpunkter finns infogade för 
att skapa olika typer av mönster. Tätheten och färgen kan 
också ändras med tätheten för enfärgsgradering eller 
flerfärgsgradering.
Lägg till nya mönster med hjälp av Manage My Fills i 
PREMIER+™ 2 Create (om du har PREMIER+™ 2 ULTRA).
Mönstren kan utgöras av enkla strukturer eller dekorativa 
former. Ett satineffektsmönster (mönster nummer 36 i 
Standard 3) finns också tillgängligt.
Konstant täthet skapar en enhetlig fyllnad med vald täthet. 
Graderad täthet skapar en fyllnad med varierande täthet eller färg.
I dialogrutan Pattern Fill med egenskaper (om den finns) 
kan du ändra mönstret, tätheten och sömvinkeln på fyllnadsytor.

Litho UC 20–80 mm: Mönsterfyllnad
mönster 107 från Diamonds



74          PREMIER+™ 2 Embroidery   Välja stygnegenskaper 

Fyllnadsmönster
Ställ in mönsternummer för fyllnadsytor. Standardinställningen är mönster nr 3.
Mönstren i andra kategorier än Standard rekommenderas till relativt stora fyllnadsytor, eftersom de har 
repetitiva mönster som fungerar bra när de sammanfogas. Mönster 36 ger ett fyllnadsstygn med 
satineffekt.
De första fyra mönstren i kategorin Gradient & Lace (gradering och spets) (253–256) rekommenderas för 
flerfärgad gradering.
Mönster 257–264 ger bandfyllnadsmönster som skapar en väveffekt tillsammans med parallellt 
korsstreckade fyllnader för spetsbroderier. Ändra Spacing (avstånd) för parallellfyllnaden till 2,4 mm för 
kombination med mönster 257, 2,8 mm för kombination med mönster 258 och så vidare.
En fullständig lista över alla fyllnadsmönster som kan användas till typsnitt och former finns i 
exempelguiden Fill Patterns. Den finns som pdf som du kan titta i och skriva ut.
Underlag är en fyllnad med låg täthet som är vinkelrätt mot stygnen i fyllnadsytan. Det är 
användbart för att stabilisera stora fyllnadsytor.
Kompensation används för att få en yta att se ”fetare” ut genom att öka dess relativa 
storlek. Ju högre siffra, desto fetare blir ytan. Den ursprungliga inställningen är 0.
Använd Density area för att visa och ändra fyllnadens täthetsinställningar och 
färggradering. Gradient är avmarkerad som standard. 

Standardtäthet

Ställ in standardtätheten till mellan 2 och 40. Ju lägre siffra desto tätare och fler stygn.

Välj en kategori
och ett mönster

Sök efter ett mönster
efter nummer

Ställ in Använd graderad 

Ställ in mönstrets 

Ändra storleken 

Välj underlags- 
täthet

Inställningar för 
enfärgs- och 

Använd ett mönster 
från My Fills

standardttet

flerfärgsgradrng

vinkel

på ytan

täthet
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Enfärgsgradering
Använd Single Color Gradient för att ändra tätheten för en fyllnad med endast en färg. 
Ställ in ett värde för start- och slutmarkeringarna för fyllnaden så ändras tätheten gradvis 
mellan de två värdena. Lägg till flera markeringar för mer komplexa mönster.

Flerfärgsgradering

Motivfyllnad
Motivfyllnadsytor innehåller små stygn som upprepas och som placeras med hjälp av ett 
universalmönster eller ett maskinsömmönster. Motiv kan placeras i valfri vinkel, ha olika 
storlekar och olika motiv kan användas på olika linjer. Det är vanligtvis ett mellanrum 
mellan motiven i ett mönster.

I dialogrutan Motif Fill kan du välja motiv och ställa in motivets vinkel, avstånd, 
förskjutning, stygntyp och längd när du skapar en motivfyllnadsyta. Använd Motif 1 för att 
välja det första motivet och dess storlek, och Motif 2 för ytterligare ett valfritt motiv.
Se ”Skapa ett quiltblock med en fylld inre form” i användarhandboken till PREMIER+™ 2 Embroidery Extra 
för att se ett exempel med motivfyllnad.

Motivfyllnad med hjärtmönster, nummer 6, i 
kategorin General Motifs 1, med en vinkel på 
350 grader. En satinlinje används som bård. 
(Revue 2C UC 25–120 mm MF i kategorin Display)

Välj en- eller
flerfärgsgradering

Återställ till original-
inställningarna
Lägg till en 

Justerings-

Markerad värdemarkering

Ställ in stygntätheten för 
vald värdemarkering

Ta bort den valda
markeringen

markering

markering

Välj en- eller
flerfärgsgradering

Återställ till original-
inställningarna
Lägg till en markering
Justeringsmarkeringa

Vald färgmarkering

Välj en tråd för 
vald markering

Ta bort den valda
markeringen

Ställ in stygntätheten
för hela fyllnaden
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Dialogrutan Motif Fill har flikar där alla egenskaper för en motivfyllnadsyta kan ställas in.

Ställ in motivens inbördes placering i fyllnaden under fliken Spacing.
Ändra inställningarna för fyllnadsvinkel, stygntyp och längd under fliken Options.

Korsstreckad fyllnad
Korsstreckad fyllnad används vid quiltning och för att skapa fristående spets.

I dialogrutan Crosshatch Fill kan du ställa in avstånd, stil, vinkel, stygntyp och stygnlängd 
för fyllnadens korsstreckade stygnlinjer. Förhandsgranskningen ändras enligt de val som 
görs.
• Diamond ger ett symmetriskt korsstreckat mönster (balanserat vågrätt). Diamond är 

markerat som standard med en vinkel på 315 grader.
• Square ger ett korsstreckat mönster med linjer som har en vinkel på 90 grader.
• Parallel ger ett mönster med parallella linjer med en vinkel på 0 grader.
• Enter Angles kan användas för att skapa ett asymmetriskt korsstreckat mönster. Ange 

en vinkel för de två linjeriktningarna i den korsstreckade fyllnaden.

Ange Group (grupp), Category (kategori)

Ange motivstorlek

Bevara motivets höjd-/breddförhållande

Spegelvänd motivet lodrätt eller vågrätt

och Pattern (mönster) för motivet

Välj en stil för den korsstreckade fyllnaden
Ställ in vinkeln för en av eller båda de korsstreckade linjerna

Ställ in avståndet mellan stygnlinjerna

Välj en stygntyp för de 

Ställ in stygnlängden för 

Ställ in bredden på sicksacklinjer

Förhandsgranska inställningarna

korsstreckade linjerna

fyllnadslinjerna
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Böjd korsstreckad fyllnad
Fyllnader med Curved Crosshatch har böjda linjer i det korsstreckade mönstret, vilket ger 
ett djup. De används vid quiltning och för att skapa fristående spets.

Valt motiv används endast i den böjda korsstreckade fyllnaden om alternativet Motif Line 
är markerat under fliken Options.

Multivågfyllnad
I MultiWave-fyllnadsytor används ett vågmönster som definieras av en eller flera linjer 
som ritas på fyllnadsytan av designern. Du kan variera stygnlinjernas täthet eller använda 
motiv.

Klicka på Use Motifs om du vill använda motiv istället för en enkel linje som följer vald 
linjevinkel för fyllnaden. Klicka på fliken Motif för att välja ett motiv.

Ekofyllnad
Med ekofyllnad syr du upprepade linjer inuti en form. Välj mellan rundade, fyrkantiga och 
diagonala hörn och ange avståndet mellan de upprepade linjerna.

MultiWave Fill med en täthet på 20 och en bård med 
tredubbla stygn
(Revue UC 25–120mm MW i kategorin Display)

Ställ in avståndet mellan stygnlinjerna

Välj en stygntyp för de 

Ställ in stygnlängden för 

böjda korsstreckade linjerna

Ställ in vinkeln för en av eller 
båda de böjda korsstreckade 

Välj en stil för den böjda 
korsstreckade fyllnaden

Ställ in kurvan för de böjda korsstreckade linjerna

Använd ett motiv i fyllnaden

linjerna

fyllnadslinjerna
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Vissa alternativ som används i andra moduler finns inte i Quilt Block Wizard. Se ”Skapa en ekofyllnad runt 
ett broderi” i användarhandboken till PREMIER+™ 2 Embroidery Extra för att se ett exempel på ekofyllnad.

Formfyllnad
För formfyllnadsytor kan du välja mellan 75 olika former. Du kan variera stygnens täthet 
och använda motivlinjer i fyllnaden.

Radialfyllnad
I radialfyllnadsytor används ett mönster med linjer som strålar ut från 
en punkt. Varierande stygntäthet kan används.

Formfyllnadsyta med form 26 och täthet 12.
(SuperDesign Zodiac 3, nummer 3)

Välj rundade, fyrkantiga eller
diagonala hörn för fyllnaden

Välj en stygntyp för linjerna

Välj stygnlängd för linjerna

Ställ in avståndet mellan 
de upprepade linjerna

Välj en form för fyllnaden 

Ställ in stygntätheten för fyllnaden

Använd motivlinjer i formfyllnaden

Välj ett motiv för fyllnaden
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Spiralfyllnad
I spiralfyllnadsytor används ett spiralmönster som utgår från en punkt. Du kan använda 
konstant eller graderad täthet.

QuiltStipple-fyllnad
I fyllnadsytor med QuiltStipple används böjda eller raka frihandssömmar. Du kan variera 
avståndet mellan stygnlinjerna samt använda rak- eller trippelstygn.

Konturfyllnad
För konturfyllnadsytor används kontursömmar.

Satinyta

Spiralfyllnad med graderad täthet med 
en satinbård.
(Revue 2C UC 25–120 SF i kategorin 
Display)

QuiltStipple Fill med såväl böjd som rak stil och 
en bård med tredubbla stygn.
(Inform UC 25–120 mm QS i kategorin Display)

Contour Fill med tredubbla stygn och ett avstånd på 
1,0 mm och en bård med tredubbla stygn.
(Per Gothic 25–120 mm CF i kategorin Elegant)

Ställ in stygntätheten för satinytan

Välj underlagstyp för satinytan

Ändra storleken på ytan
Välj en kategori och ett mönster

Sök efter ett mönster efter nummer

Klicka för att inte använda något mönster
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Satinytor innehåller sicksackstygn som fyller ytan från den ena änden till den andra, hela 
tiden med samma täthet. Stygnvinkeln ändras med ytans form och kan justeras efter 
behov. Välj automatiska kantstygn och/eller underliggande sicksackstygn.

Kontinuerliga stolpar
Satinstolpar
Med Satin Column bildas en stolpe med rak och böjd satinsöm.
Använd Satin Column Options för att ställa in täthet, 
kompensation, mönster (för stolpar bredare än ca 8–10 mm) och 
underlag.
Välj mellan över 250 mönster för satinstolpar (för ytor som är 
bredare än ca 8–10 mm).
Mönster ska endast användas för stolpar som är bredare än ca 8–10 mm.
Ange vilket underlag som kommer att användas för satinstolpen.

Standardtäthet
Ställ in tätheten till mellan 2 och 80. Ju lägre siffra desto tätare och fler stygn.  Den 
ursprungliga inställningen är 4.

Gradering
Använd graderingsinställningarna för att visa och ändra satinsömmens 
täthetsinställningar och färggradering. Färgen på satinstolpen kan ändras över ett område 
eller ha flera färgbyten över ytan. Detta är perfekt för graderade färgbyten som subtila 
skuggeffekter. Gradient är avmarkerad som standard. Se ”Enfärgsgradering” på sidan 75 
och ”Flerfärgsgradering” på sidan 75.

Fjädersatin
Med Feathered Satin bildas en satinstolpe med 
fjädrar på ena eller båda sidor. Fjädersatinstolpar har 
sicksacksöm där stygnens start- och slutpunkter är 
slumpmässiga i stället för parallella.

Flourish Laurel 1/8 med fjädersatin
för löven

Ställ in tätheten för fjädrarna

Välj vilken sida av stolpen som ska ha fjädrar

Ställ in längden på fjädersömmarna
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Linjetyper
Rakstygn
Rakstygn är en rad med små raka stygn framåt. Rakstygn är också det bästa alternativet för 
löpstygn mellan olika delar av ett broderi.
Rader med rakstygn används som uppmärkning eller som underlag.

Dubbla stygn
Dubbelstygn är en rad med små stygn framåt som följs av en rad med små stygn bakåt 
som slutar på samma ställe som de började.
Dubbelstygn används för uppmärkning och för att förse konturer som ska återgå till dess 
startpunkt med grenform.

Dubbel sicksack
Dubbel sicksack är en rad med små stygn framåt som följs av en sicksackrad med små 
stygn bakåt som slutar på samma ställe som de började.

Dubbel sicksack är ett specialstygn som rekommenderas för spets. En rakstygnslinje följs med 
sicksackmönster för att skapa ett nät om flera delar ska sammanfogas. Denna stygntyp kan också 
användas för korsstreckad fyllnad.

Tredubbla stygn
Tredubbla stygn är en rad med små tredelade stygn som består av ett stygn framåt, ett 
bakåt och ett framåt. Stygnlängden kan ställas in på mellan 1 och 12 mm för enskilda linjer 

Korsstreckad fyllnad med diamantform och 
45° vinkel. Dubbel sicksack används i fyllnaden 
och för bården.
(Revue Patchwork UC 50–120mm XH)

Ställ in stygnlängden

Skapa en cutworklinje

Använd två eller fyra cutwork-nålar

Skapa stabilitetspunkter på cutworklinjen
Ange avståndet mellan punkterna
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i dialogrutan med inställningar. Använd tredubbla stygn för tydlig uppmärkning eller som 
förstärkta sammankopplade linjer mellan avsnitt för en bokstav eller en SuperDesign.

Satinsöm
Satinsöm är en stygnlinje med konstant bredd. Den kan användas 
separat eller som en bård till en fyllnad. Linjens bredd kan ställas in 
till mellan 1 och 12 mm.

Motivlinje
Motivlinje används för dekorsömmar och detaljer.

Contour Fill med tredubbla stygn och ett mellanrum 
på 0,8 mm och en bård med tredubbla stygn.
(Per Gothic 25–120 mm CF i kategorin Elegant)

Ställ in satinsömmens bredd och 

Använd underliggande kantstygn 
längs med hela linjens insida

Tapera ändarna på satinsömmen
stygntäthet

Ställ in avståndet mellan motiven i sömmen

Justera placeringen av motiven i sömmen

Välj en stygntyp för motivsömmen

Ställ in stygnlängden för motivsömmen

Ange Group (grupp), Category (kategori) 

Ställ in motivets storlek och 

Tapera slutet på motivlinjen
Tapera början på motivlinjen

höjd-/breddförhållande

och Pattern (mönster) för motivet
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18Mjukvarulicens
FÖRSÄLJNINGSVILLKOR OCH LICENSAVTAL

LÄS FÖRSÄLJNINGSVILLKOREN OCH LICENSAVTALET (”AVTALET”) NOGGRANT INNAN DU INSTALLERAR OCH/ELLER 
ANVÄNDER PRODUKTEN (ENLIGT DEFINITIONEN NEDAN).  GENOM ATT INSTALLERA OCH/ELLER ANVÄNDA PRODUKTEN 
BEKRÄFTAR DU ATT DU GODTAR MJUKVARAN OCH SAMTYCKER TILL ATT DU ÄR BUNDEN TILL VILLKOREN I DETTA AVTAL.  
OM DU INTE ACCEPTERAR VILLKOREN I DETTA AVTAL: INSTALLERA OCH/ELLER ANVÄND INTE PRODUKTEN - RETURNERA DEN 
TILL INKÖPSSTÄLLET FÖR FULLSTÄNDIG ÅTERBETALNING I ENLIGHET MED BUTIKENS ÅTERBETALNINGSPOLICY.

Mjukvaran (inklusive innehåll) och tillhörande dokumentation, oavsett om den är på diskett, cd-rom/dvd-rom eller annan 
databärare eller annan form (kollektivt benämnt ”Mjukvaran”), är licensierad, inte såld, till dig av Singer Sourcing Limited LLC 
och dess licensgivare (kollektivt benämnt ”SINGER SOURCING LIMITED LLC.”) för användning endast under villkoren i detta 
avtal. SINGER SOURCING LIMITED LLC förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen överlåtits till dig.  ”Produkten” 
inkluderar Mjukvaran och medföljande ”Databärare” (dvd/cd-rom-skiva/USB-enhet), ”Hårdvaran” (dongel, minneskort och/
eller Reader Writer Kit) och/eller tillhörande dokumentation.  Du äger medföljande Databärare, på vilken Mjukvaran finns, och 
Hårdvaran, men SINGER SOURCING LIMITED LLC. behåller äganderätten till själva Mjukvaran och överlåter en icke-exklusiv 
licens till dig för användning av Mjukvaran.  Mjukvaran måste aktiveras via Internet.  

Villkoren i detta avtal reglerar alla mjukvarumoduler och -uppgraderingar som tillhandahålls av SINGER SOURCING LIMITED LLC. 
och som ersätter och/eller kompletterar den ursprungliga Produkten, såvida en sådan modul eller uppgradering inte åtföljs av 
en separat licens – i så fall regleras modulen eller uppgraderingen av villkoren i denna licens.  Hunspell används som 
stavningskontroll för Mjukvaran.  Källkodsversionen av Hunspell finns på http://hunspell.sourceforge.net/ enligt villkoren i 
Mozilla Public License.  (Se:  http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html.) Den här produkten inbegriper mjukvara utvecklad av 
OpenSSL Project för användning i OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/).  Upphovsrätten till OpenSSL tillhör OpenSSL 
Project.  Produkten inbegriper även programvaran POCO, som används i enlighet med Boost Software License 
http://pocoproject.org/license.html.  Upphovsrätten till POCO tillhör Applied Information Software Engineering GmBh.  

1. Användning av Mjukvaran 

A. Bortsett från det som anges i avsnitt 1(B) nedan har du enligt Avtalet rätt att installera och använda två exemplar av 
Mjukvaran på två datorer åt gången.  Enligt Avtalet får Mjukvaran inte vara installerad på mer än två datorer samtidigt och 
Mjukvaran får inte göras tillgänglig i ett nätverk där den kan användas på flera datorer samtidigt.  Programvaran får aldrig 
användas av mer än en person åt gången.

B. Modulprogram köps separat.  För att modulprogram ska kunna användas tillsammans med Mjukvaran måste din 
registrering aktiveras.   När en registrering har aktiverats för modulprogram kan den inte inaktiveras. Modulprogrammet blir 
en del av Programvaran som en del av ett paket och kan inte separeras från paketet.

C. Om Produkten är märkt ”Educational Institution Version” tillåter Avtalet att du installerar och använder ett exemplar av 
Mjukvaran i ett nätverk, förutsatt att du köper erforderligt antal licenser och aktiveringar (säljs separat) till varje enskild dator 
där Mjukvaran finns installerad, demonstreras, är åtkomlig eller används via nätverket.

2. Affärshemligheter och upphovsrätt 

Mjukvaran ägs av SINGER SOURCING LIMITED LLC. och/eller dess leverantörer, och Mjukvarans struktur och kod är värdefulla 
affärshemligheter som tillhör SINGER SOURCING LIMITED LLC. och/eller dess leverantörer. Mjukvaran skyddas av 
upphovsrättslagar i USA och andra länder, samt av internationella upphovsrättsavtal. Därför måste du behandla Mjukvaran på 
samma sätt som annat upphovsrättsskyddat material, t.ex. böcker. DU FÅR INTE KOPIERA, DUPLICERA, REPRODUCERA, 
LICENSIERA ELLER UNDERLICENSIERA MJUKVARAN ELLER DOKUMENTATIONEN, MEN DU FÅR GÖRA EN KOPIA AV MJUKVARAN 
FÖR BACKUP ELLER ARKIVERINGSSYFTE.  SINGER SOURCING LIMITED LLC. tillhandahåller ingen säkerhetskopia eller utbyte för 
borttappad, stulen eller skadad Mjukvara.  Du samtycker till att inte ändra, samsortera, modifiera, anpassa eller översätta 
Mjukvaran, inte heller får du dekonstruera, dekompilera, ta isär eller på annat sätt försöka avslöja källkoden för Mjukvaran. Du 
får inte installera din backup-version på en annan maskin om Mjukvaran redan är installerad.  Du får kopiera Mjukvaran till en 
dator – i så fall fungerar originalkopian som medföljer den här förpackningen som säkerhetskopia. Alla kopior som du får göra 
i enlighet med det här Avtalet måste innehålla samma meddelande om upphovsrätt och andra besked om äganderätt som 
förekommer på eller i Mjukvaran.  Du får inte sälja eller överföra någon kopia av Mjukvaran som upprättats för backup-syfte.  
Bortsett från vad som nämnts ovan överlåter Avtalet inte någon immateriell egendom eller annan egendomsrätt i Mjukvaran.

3. Överlåtelse 

A. Du får inte sälja, överföra, hyra ut, licensiera, underlicensiera, vidarebefordra eller låna ut någon av dina licensrättigheter till 
en annan part. Samtliga delar av Mjukvaran, inklusive modulprogram som köps separat, tillhandahålls som del av ett paket 
och kan inte separeras från paketet och distribueras som fristående applikationer eller enheter.  

4. Begränsad garanti och friskrivningsklausul, begränsning av kompensation och skadestånd 

Mjukvara och dokumentation

DU BEKRÄFTAR HÄRMED MÖJLIGHETEN ATT MJUKVARAN OCH DOKUMENTATIONEN INTE TILLGODOSER ALLA DINA KRAV 
ELLER ÄR FRI FRÅN DEFEKTER. MJUKVARAN OCH DOKUMENTATIONEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. 
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Hårdvara och databärare

SINGER SOURCING LIMITED LLC. GARANTERAR ATT DATABÄRAREN ÄR FELFRI VAD GÄLLER MATERIAL OCH UTFÖRANDE VID 
NORMAL ANVÄNDNING I 90 DAGAR FRÅN INKÖPSDATUM. SINGER SOURCING LIMITED LLC. GARANTERAR ATT HÅRDVARAN 
ÄR FELFRI VAD GÄLLER MATERIAL OCH UTFÖRANDE I ETT (1) ÅR EFTER INKÖPSDATUM FÖR PRODUKTERNA I DEN 
OMFATTNING SOM NÄMNS HÄR. 

UNDER RESPEKTIVE GARANTIPERIOD KOMMER SINGER SOURCING LIMITED LLC. ATT (EFTER BEDÖMNING) REPARERA ELLER 
ERSÄTTA DATABÄRARE ELLER HÅRDVARA SOM VISAR SIG VARA DEFEKT I MATERIAL ELLER UTFÖRANDE UTAN KOSTNAD FÖR 
DIG, VARKEN FÖR RESERVDELAR ELLER ARBETE. UTAN HINDER AV FÖREGÅENDE KAN SINGER SOURCING LIMITED LLC. OCKSÅ, 
EFTER BEDÖMNING, ERSÄTTA EN DEFEKT PRODUKT GENOM ATT ERBJUDA FULLSTÄNDIG ÅTERBETALNING AV INKÖPSPRISET.

DEN BEGRÄNSADE GARANTIN FÖR HÅRDVARAN TÄCKER INTE SÅDANT SOM INGÅR I EN ELLER FLERA AV FÖLJANDE 
KATEGORIER: DELAR SOM NORMALT BEHÖVER BYTAS UT, DEFEKT PÅ GRUND AV ALLMÄNT SLITAGE, ANVÄNDNING SOM INTE 
ÖVERENSSTÄMMER MED PRODUKTENS INSTRUKTIONER, BRIST PÅ NORMALT UNDERHÅLL, FELAKTIG ANVÄNDNING ELLER 
OTILLÅTNA REPARATIONER, MJUKVARA, EXTERNA ENHETER (FÖRUTOM SPECIFIKT ANGIVNA UNDANTAG), TILLBEHÖR ELLER 
DELAR SOM HAR LAGTS TILL EFTER ATT HÅRDVARAN LEVERERADES FRÅN SINGER SOURCING LIMITED LLC.

Gemensamma bestämmelser

OVAN NÄMNDA GARANTIER LÄMNAS TILL KÖPAREN AV PRODUKTEN FÖR HANS ELLER HENNES EGEN NORMALA ANVÄNDNING.

MED UNDANTAG FÖR SÅDANT SOM UTTRYCKLIGEN ANGIVITS I DETTA AVTAL, FRÅNSÄGER SIG SINGER SOURCING LIMITED 
LLC. I STÖRSTA TILLÅTNA OMFATTNING I TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING ALLA GARANTIER OCH VILLKOR, UTTRYCKLIGA ELLER 
INDIREKTA, INKLUSIVE GARANTIER ELLER VILLKOR FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT SYFTE.

SAMTLIGA UTTRYCKLIGA GARANTIER FÖR PRODUKTERNA, SAMT INDIREKTA GARANTIER SOM INTE KAN FRÅNSÄGAS ENLIGT 
TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL INDIREKTA GARANTIER OCH VILLKOR FÖR SÄLJBARHET 
OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT SYFTE, TIDSBEGRÄNSAS TILL DEN BEGRÄNSADE GARANTIPERIOD SOM ANGIVITS OVAN, 
OCH INGA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER INDIREKTA, GÄLLER EFTER DENNA PERIOD.

DIN EXKLUSIVA KOMPENSATION FÖR GARANTIBROTT KOMMER ATT BLI SOM FÖLJER. INTE I NÅGON HÄNDELSE KOMMER 
SINGER SOURCING LIMITED LLC. ELLER DESS UTVECKLARE, CHEFER, STYRELSELEDAMÖTER, ANSTÄLLDA ELLER DOTTERBOLAG 
ATT VARA ANSVARIGA FÖR FÖLJDSKADA, OFÖRUTSEDD SKADA ELLER INDIREKT SKADA (INKLUSIVE SKADESTÅND FÖR 
FÖRLUST AV AFFÄRSINTÄKTER, AVBRUTEN AFFÄRSVERKSAMHET, FÖRLORADE DATA, AFFÄRSINFORMATION OCH LIKNANDE), 
OAVSETT OM DE VAR FÖRUTSEBARA ELLER OFÖRUTSEBARA, OCH SOM HAR UPPSTÅTT GENOM ANVÄNDNING ELLER 
OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PRODUKTERNA, OBEROENDE AV GRUNDEN TILL ANSPRÅKET OCH ÄVEN OM SINGER SOURCING 
LIMITED LLC. ELLER EN AUKTORISERAD SINGER SOURCING LIMITED LLC.- REPRESENTANT HAR MEDDELAT MÖJLIGHET TILL 
SÅDANT SKADESTÅND.

VISSA LÄNDER ELLER JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNINGAR FÖR OFÖRUTSEDDA SKADOR, 
FÖLJDSKADOR ELLER SPECIELLA SKADOR, SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR ELLER UNDANTAG KANSKE INTE GÄLLER DIG. 
VISSA LÄNDER ELLER JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNINGAR FÖR HUR LÄNGE GARANTIN SKA 
GÄLLA SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR ELLER UNDANTAG KANSKE INTE GÄLLER DIG. SÅ LÅNGT DET ÄR TILLÅTET 
TIDSBEGRÄNSAS INDIREKTA GARANTIER TILL DEN BEGRÄNSADE GARANTIPERIOD SOM ANGIVITS OVAN OCH INGA 
GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER INDIREKTA, GÄLLER EFTER DENNA PERIOD. DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIKA LAGLIGA 
RÄTTIGHETER. DU KAN HA ANDRA RÄTTIGHETER, SOM KAN VARIERA MELLAN LÄNDER ELLER JURISDIKTIONER.

5. Tillämplig lagstiftning och allmänna bestämmelser 

Detta Avtal regleras av gällande lagar i delstaten New York, exklusive tillämpningar av sådant som står i strid med juridiska 
bestämmelser. Avtalet regleras inte av Förenta nationernas konvention angående avtal om internationell försäljning av varor 
(United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods), vars tillämpning uttryckligen undantas. Om 
någon del av detta Avtal är ogiltigt eller ej verkställbart påverkar det inte giltigheten för återstoden av Avtalet, vilket förblir 
gällande och verkställbart i enlighet med villkoren. Du samtycker till att Mjukvaran inte kommer att fraktas, överföras eller 
exporteras till något annat land eller användas på ett sätt som är förbjudet enligt United States Export Administration Act eller 
andra exportlagar, restriktioner eller bestämmelser. Detta Avtal får endast modifieras skriftligt, undertecknat av en 
auktoriserad representant för SINGER SOURCING LIMITED LLC.

6. Hantering av översättning

Detta Avtal får översättas i två kopior.  Den ena ska vara på engelska och den andra på ett språk som du har bestämt.  Var och 
en av översättningarna ska betraktas som original, men alla ska tillsammans utgöra ett och samma verktyg.  I händelse av 
konflikt vad gäller tolkningen av språket ska tolkningen av den engelska versionen gälla.

7.  Uppsägning av Avtal

Obehörig kopiering av Mjukvaran eller underlåtenhet att följa bestämmelserna i detta Avtal kommer att resultera i automatisk 
uppsägning av detta Avtal och alla beviljade licenser under detta Avtal, och licenstagaren måste förstöra samtliga kopior av 
Mjukvaran.  I händelse av brott mot detta Avtal ska SINGER SOURCING LIMITED LLC. ha tillgång till och reservera alla 
rättsmedel.

© 2017 Singer Sourcing Limited LLC.  Med ensamrätt.
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