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Introductie
Welkom bij Wilcom EmbroideryStudio e3, de
toonaangevende ontwerpsoftware voor het verfraaien van
professionele ontwerpen. EmbroideryStudio biedt
mogelijkheden voor het borduur professionals die de
volledige controle van het ontwerpproces nodig hebben.
Geen ander product op de markt biedt de flexibiliteit van
EmbroideryStudio in het maken van ontwerpen voor zowel
borduur- als multi-decoratie.
EmbroideryStudio biedt een efficiënte, gebruiksvriendelijke
benadering van een borduurontwerp door het combineren
van de borduurontwerp mogelijkheden van de Wilcom
borduur software met de grafische mogelijkheden van de
CorelDRAW®. Naast dat het een zeer compleet
borduurontwerp oplossing biedt, integreert het ook met
bestaande drukprocessen, waardoor het een snelle
conversie voor bedrukkingen en borduurontwerpen, maar
ook de integratie van multi-decoratie ontwerpen, mogelijk
maakt.

EmbroideryStudio producten
Wilcom EmbroideryStudio e3 bestaat uit drie
kernproducten:

 EmbroideryStudio Lettering product
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 EmbroideryStudio Editing product
 EmbroideryStudio Designing product
Bovendien biedt EmbroideryStudio Designing 18 optionele
’Elementen’ voor productiviteit, creativiteit, en decoratieve
processen.

Integratie met CorelDRAW®
EmbroideryStudio biedt ook een naadloze integratie met
CorelDRAW®, hierdoor kunnen gebruikers optimaal
profiteren van alles dat CorelDRAW® Graphics Suite X6 te
bieden heeft. CorelDRAW® is het meest populaire
vector-gebaseerde tekenpakket voor het verfraaien van van
bestaande ontwerpen. Het beschikt over de ’best-of-breed’
bitmap-naar-vector tracering, verbeterde mogelijkheden
voor illustratie en fotobewerking, samen met een bibliotheek
van professionele clipart afbeeldingen.
Veel zeefdrukkers die gebruik maken van CorelDRAW®,
borduren ook. Deze gebruikers zijn blij met een
borduurontwerp pakket die volledig integreert met
bestaande zeefdruk processen, waardoor een snelle
inter-conversie van zeefdruk en borduurontwerpen mogelijk
is, evenals volledige integratie van multi-decoratie
ontwerpen. Gecombineerd met Wilcom’s ongeëvenaarde
steek technologie, EmbroideryStudio zorgt voor
professionele kwaliteit van het borduurwerk en / of
multi-decoratie resultaten en efficiënte productietijd te
verkrijgen.

Systeemvereisten

Item

Minimum

Controleer of uw pc voldoet aan de systeemvereisten
vereiste van EmbroideryStudio. Controleer de processor,
vrije schijfruimte en het geheugen. De onderstaande tabel
beschrijft minimale systeemvereisten.

Geluidskaart

Vereist voor multimedia-opleiding

Item
Processor

Ondersteunde besturingssystemen ‡

 Hoewel Windows XP (32-bits) wordt ondersteund, raadt

Minimum
Intel® Pentium® 4, AMD Athlon™ 64 or AMD
Opteron™
‡ Windows® XP SP3 (32-bit)
I.E. 7.0 of nieuwer
Vereist voor installatie, productregistratie en
toegang tot software-updates.
1 GB (32-bit) of 2 GB (64-bit)
40 GB

OS
Bladeren
Internet
verbinding
Geheugen
Hardeschijf
grootte
Vrije
† 20 GB
schijfruimte
Grafische kaart
Ondersteuning voor Hoogste Kleur (32bit)
en resolutie1280 x 1024
Monitor
¥ 17" met een basis resolutie van1280 x 1024
Scanner, printer Windows-compatible (elke
en plotter
verbindingsmethode – b.v. parallel, USB)
USB porten
Vrije USB poort voor een USB dongle
Muis
USB muis
DVD Speler
DVD-ROM eenheid voor software installatie



Wilcom u sterk aan een update naar Windows 7 of
Windows 8 of 8.1 te overwegen.
Voor actuele informatie besturingssystemen, een bezoek
aan het Wilcom Support Centrum.

Vrije ruimte op de harde schijf †
EmbroideryStudio bezet tot 1GB schijfruimte, afhankelijk
van de geïnstalleerde opties.
Schermresolutie ¥
Sommige controles kunnen worden verborgen op de
gebruikersinterface als u uw monitor op lage resoluties
instelt. De fysieke grootte van uw monitor zal van invloed zijn
op de optimale schermresolutie. Grotere lettertypen zullen
het probleem verergeren. Als u problemen ondervindt met
de weergave, probeert u de zowel schermresolutie als de
lettergrootte aan te passen. Bijvoorbeeld, zou een resolutie
van 1280 x 720 met een lettergrootte van 100% of 125%
beter en aanvaardbaar kunnen zijn.
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Beveiligingsdongle
EmbroideryStudio wordt beschermd door een
beveiligingsdongle. Als deze niet wordt gedetecteerd
wanneer u probeert de toepassing te starten, zal het systeem
niet draaien.

kunnen ontvangen. Door te registreren krijgt u tevens
toegang tot:

 Wilcom ondersteuning
 Live en opgenomen online training (als deze
beschikbaar is)

 Informatie over productupdates, evenementen en
speciale aanbiedingen.
U moet verbonden zijn met het internet om het
registratieproces te kunnen voltooien.
Om te installeren en het product registreren

 Sluit eerst alle overige geopende programma’s op uw
computer.

 Schakel de firewall en anti-virus software uit om ervoor te

De software zal niet goed werken als de dongle niet is
aangesloten op de computer, terwijl EmbroideryStudio
actief is. In dat geval, kan de toepassing vastlopen of crashen
en alle geopende bestanden kunnen beschadigd raken.

Installatie en registreer het product
Vergeet niet om uw exemplaar van EmbroideryStudio te
registreren. Productregistratie is vereist om de garantie te

3

Introductie

zorgen de software en drivers correct kunnen worden
geïnstalleerd.
 Plaats de installatie-cd in het dvd-station en volg de
instructies op het scherm.
U wordt gevraagd na de installatie de computer te
herstarten CorelDRAW® Graphics Suite X6. Als alternatief
zal EmbroideryStudio zal ook werken met elke reeds
geïnstalleerde kopie van CorelDRAW Graphics.
 Open de EmbroideryStudio.
 Ga naar Help en selecteer Online Registreren.
U zult naar de registratiepagina worden geleid, waar u uw
gegevens kunt invoeren.

Let op U wordt ook geadviseerd om uw CorelDRAW®
Graphics Suite X6 installatie te registreren. Dit biedt u een
CorelDRAW Standard lidmaatschap en heeft u toegang
tot alle inhoud - clipart, fonts, stock foto’s, sjablonen - via
Corel CONNECT. Het geeft u ook toegang tot de nieuwste
CorelDRAW updates.

Let op Scherm illustraties in de documentatie zijn
voorbeelden, geen exacte duplicaten van de op het scherm
gegenereerde afbeeldingen. Procesbeschrijvingen kunnen
enigszins afwijken van de werkelijke installaties, afhankelijk
van de huidige instellingen.

Quick Start Guide

Informatiebronnen en ondersteuning
EmbroideryStudio biedt verschillende manieren om
toegang te krijgen tot informatie over de software en hoe
deze te gebruiken.

Toegang tot documentatie op
het scherm

Deze Quick Start Guide bevat een overzicht van de
EmbroideryStudio toepassing in combinatie met een ’quick
reference’. Gedetailleerde procedures die betrekking hebben
op EmbroideryStudio Handleiding, kunnen worden
verkregen via het Help menu of via Wilcom de
programmagroep. Informatie over uw specifieke model dat
relevant is en nodig om de onderdelen te kunnen
identificeren die u hebt ingeschakeld, zie Product
Differentiation Table in het EmbroideryStudio Handleiding.

Documentatie op het scherm
Toegang tot Wilcom
online registratie
Toegang tot Wilcom
online ondersteuning

Toegang tot informatie over
uw product configuratie plus
beschikbare updates

Online documentatie wordt geleverd in twee formaten HTML Help op het scherm en Adobe Acrobat. De
componenten van deze Informatie over deze versie,
handleiding, Help op het scherm, evenals diverse
aanvullingen.
Notitie
Online Informatie over deze versie geeft extra informatie over
nieuwe functies en verbeteringen aan de software, evenals
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bekende beperkingen en ‘work arounds’. Informatie over
deze versie bieden ook een gespecificeerde lijst van nieuwe
en verbeterde functies voor elk productniveau.

Gebruikershandleiding

Het werkboek geeft fundamentele beginselen met
betrekking tot het digitaliseren van een borduurpatroon met
EmbroideryStudio en geeft richtlijnen over hoe de software
te gebruiken voor het beste resultaat. Het bevat ook een
aantal uitgewerkte voorbeeldprojecten om de aanbevolen
met EmbroideryStudio werkprocessen te tonen, maar ook
technieken die toegepast kunnen worden met verschillende
borduurtechnieken en soorten inrichting. Werken met
projecten met behulp van de bronmaterialen die bij de
installatie zijn meegenomen, is een goede manier om te
beginnen met borduurontwerp- en multi-decoratie
digitalisatie.

Let op EmbroideryStudio bevat de CorelDRAW® die veel
technieken biedt voor het maken van lijnen en vormen op
het scherm. Voor een gedetailleerde beschrijving van het
CorelDRAW® interface, raadpleegt u de elektronische
gebruikershandleiding via de MS Windows® Programma
groep. U kunt ook de Help op het scherm raadplegen die
beschikbaar is vanaf via CorelDRAW Graphics Help menu.

De handleiding bevat stap-voor-stap instructies samen met
voorbeelden en schermafbeeldingen. Deze zijn bedoeld als
referentie, niet als een handleiding. De inleidende
Helpschermen (hulp op het scherm)
hoofdstukken geven de basis borduurontwerp
Help op het scherm biedt snelle toegang tot algemene
digitalisatietechnieken met EmbroideryStudio weer, en
informatie over de mogelijkheden en stap-voor-stap
richtlijnen over hoe de software te gebruiken om het beste
instructies van de EmbroideryStudio. Er zijn twee types
resultaat te behalen.
beschikbaar – Wilcom Decoration Help en CorelDRAW
De gebruikershandleiding (in het Engels) kan worden
Graphics Help.
geopend vanuit het EmbroideryStudio Help menu of MS
Windows® Programma map. U kunt het lezen met Adobe
Acrobat™ Reader die kan worden gedownload van de Adobe
Tip Context-Gevoelige Help is beschikbaar voor
gereedschappen en dialogen door op de 1 toets te drukken. website. Snel zoeken naar de informatie die u nodig hebt
met behulp van de standaard Acrobat™ Reader functies.
Werkboek
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Handmatige aanvullingen
De EmbroideryStudio installatie installeert ook een aantal
scherm aanvullingen afhankelijk van uw product opties.
Deze worden gebruikt in combinatie met de
EmbroideryStudio Handleiding.

Toegang tot online ondersteuning
U kunt eenvoudig toegang krijgen tot online verkoop- en
ondersteuning informatie vanuit de software. Hiervoor dient
u te beschikken over een goed werkende Internet browser
en internettoegang of toegang tot een telefoon.
Voor toegang tot online ondersteuning

 Ga naar Help en selecteer een van de Wilcom diensten:
 Wilcom ondersteuning zal u toegang geven tot de
online ondersteuning diensten. U moet een
geregistreerde gebruiker van het product zijn.
 De Wilcom Website link brengt u commerciële
informatie over Wilcom producten en diensten te
geven.
 De Wilcom Training link brengt u informatie over
beschikbare product training, zowel online als
face-to-face in uw omgeving of regio geven.
 De Wilcom Video Galerij link brengt u Toegang geven
tot online video-demonstraties.
 Handige Links biedt toegang tot andere online bronnen:

digitaliseren, software, machines, leveranciers, prijzen
en marketing, en nog veel meer. Het biedt ook
waardevolle informatie over het opzetten en runnen
van uw bedrijf.
 Deconetwork.com: Opent de DecoNetwork
webpagina. Dit is een andere waardevolle bron voor
decoraties professionals uit de industrie.

Productgegevens en updates
Het menu Help biedt ook toegang tot informatie over uw
product en de beschikbare updates. Gebruik Mijn Product
voor informatie over uw softwareconfiguratie, inclusief het
Serienummer van uw beveiligingsapparaat. Om toegang te

 Corel.com: Opent de webpagina Corel.
 Embroiderystartup.com: Opent de webpagina voor
een Borduur Startup. Deze waardevolle hulpbron
biedt geregistreerde gebruikers de mogelijkheid om
deel te nemen aan het borduurontwerp
discussieforum maar ook met informatie omtrent
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krijgen tot meer gedetailleerde informatie gebruik
Instellingen > Beveiligingsapparaat Instellingen.
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Product Overzicht
Wilcom EmbroideryStudio e3 software is een
MS Windows®-gebaseerd product waarin veel
overeenkomsten zijn die pc-gebruikers zullen herkennen
met andere programma’s.

EmbroideryStudio wordt gestart
Dubbel klikken om te starten EmbroideryStudio.

Er zijn twee ontwerpvensters in EmbroideryStudio:

 Wilcom Decoration: hiermee kunt u borduur objecten
maken door middel van borduur-digitalisatie
gereedschappen.
 CorelDRAW Graphics: Hiermee kunt u vector objecten
maken met behulp van de CorelDRAW®
gereedschappen.
Open EmbroideryStudio door gebruik te maken van het
icoon op het bureaublad of het MS Windows® Start menu.
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Schakelen tussen ontwerpvensters

Wilcom Decoration scherm

De twee ontwerpvensters in EmbroideryStudio zijn te
gebruiken door gebruik te maken van de CorelDRAW
Graphics of de Wilcom Decoration knoppen:

Als u EmbroideryStudio opent, verschijn het standaard in
het Wilcom Decoration scherm met een nieuw, leeg
ontwerp dat als "Ontwerp1" wordt weergegeven.

Klikken om te wisselen naar CorelDRAW

Klikken om te wisselen naar Wilcom
CorelDRAW - Wilcom
Intereractie
Docker tabs
Wilcom Decoratie
Onwerp scherm
Werkbalk

Kleurenpalet
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Wilcom Decoration bevat een aantal van de volgende

interface-elementen. Zie ook Beknopte
Referentiehandleiding.
Element
Menubalk

Beschrijving

Bevat de menu's als Bestand, Bewerken, Beeld,
etc.
CorelDRAW - Bevathulpmiddelen en iconen die zichtbaar zijn
Wilcom
in zowel Wilcom Decoration als CorelDRAW
Intereractie Graphics.
Standaard
Bevat veelgebruikte gereedschappen en
werkbalk
opdrachten die specifiek en alleen zichtbaar zijn
in Wilcom Decoration.
Beeld
Bevat opdrachten voor het bekijken van
werkbalk
borduurmotieven - zoals bijvoorbeeld ontwerp
contouren, steken en functies van de machine,
zoals deze op de stof zullen worden geborduurd
- afzonderlijk of in combinatie.
Steektype
Bevat hulpmiddelen die de steek typen die
werkbalk
kunnen worden toegepast bij het
borduurontwerpen, zoals Satijn, Tatami, Motief
Vullingen, etc.
Steek effect Bevat hulpmiddelen voor het wijzigen of
werkbalk
verbeteren steekkwaliteit, waaronder het
toepassen van automatische onderlaag op
geselecteerde objecten.
Werkbalk
Bevat de digitalisatie / editing gereedschappen
die specifiek zijn voor, en alleen zichtbaar in
Wilcom Decoration.

Element

Beschrijving

Kleurenpalet Bevat het borduurmotief kleurenpalet die
specifiek is en alleen zichtbaar in Wilcom
Decoration.
Statusbalk / Bevat de huidige statusinformatie en
Prompt lijn aanwijzingen die alleen zichtbaar zijn in Wilcom
Decoration. Zie ook hieronder.
Docker
In Wilcom Decoration, wordt het dockergebied
aan de rechterkant van het scherm gebruikt om
dialoogvensters, waaronder o.a. het Object
Eigenschappen dock, Kleurobjecten Overzicht,
Kleurenpalet editor en andere, te tonen.
Onwerp
Bevat het belangrijkste werkgebied waar u
scherm
borduurontwerp objecten kunt maken en
bewerken maar ook grafische objecten als u
overschakelt naarCorelDRAW Graphics.

De Status en Opdrachten menubalken bieden een continue
weergave van de huidige positie van de cursorstatus, maar

Wilcom EmbroideryStudio e3 Snelstart Handleiding

10

toont ook instructies voor het gebruik van geselecteerde
gereedschappen. Zie ook Object eigenschappen.
Coördinaten van de
huidige positie van de
Aantal steken

bevatten die in beide Wilcom Decoration en CorelDRAW
Graphics vensters zichtbaar zijn.

Lengte en hoek van de
huidige steek
Steektype en
huidige steken

Statusbalk
drachtenbalk
Huidige object

Huidige soort stof
Docker tabs

Werkbalk
Huidige functie

Huidig Inspanraam
CorelDRAW Graphics
Onwerp scherm

CorelDRAW Graphics venster
CorelDRAW Graphics venster bevat de volledige suite van
CorelDRAW® tekengereedschappen die vele technieken en
mogelijkheden bieden voor het maken van lijnen en vormen
op het scherm. Vector objecten kunnen vervolgens worden
omgezet in borduurmotieven.
CorelDRAW Graphics is toegankelijk via de CorelDRAW Wilcom Interactie werkbalk die gereedschappen en iconen
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Kleurenpalet

CorelDRAW Graphics bevat een aantal van de volgende
interface-elementen:
Element

Beschrijving

Menubalk

Bevat de programmamenu's zoals Bestand,
Bewerken, Beeld, etc.

Element

Beschrijving

CorelDRAW Wilcom
Intereractie
Standaard
werkbalk

Bevat de universele gereedschappen en iconen
die zichtbaar zijn in zowel de Wilcom Decoration
en CorelDRAW Graphics schermen.
Bevat veelgebruikte gereedschappen en
opdrachten die specifiek zijn en alleen zichtbaar
zijn in CorelDRAW Graphics.
Eigenschapp Bevat de opdrachten en besturingselementen
en bar
die betrekking hebben op het actieve
gereedschap in de gereedschapsset of het
actieve object in het ontwerp venster in
CorelDRAW Graphics.
Werkbalk
Bevat de tekening / bewerkingsgereedschappen
die specifiek zijn en alleen zichtbaar in
CorelDRAW Graphics.
Onwerp
Bevat de belangrijkste werkgebied waar het
scherm
maken en bewerken van grafische objecten en
borduurontwerp objecten als u overschakelt naar
Wilcom Decoration.
Kleurenpalet Bevat de grafische kleurenpalet die kenmerkend
en alleen zichtbaar in CorelDRAW Graphics.
Docker
In CorelDRAW Graphics, bevatten deze specifiek
voor grafische toepassingen Dockers.
Statusbalk
Bevat actuele status informatie alleen zichtbaar in
de CorelDRAW Graphics.

gebruikershandleiding via de MS Windows® Start >
Programma’s groep. U kunt ook de Help op het scherm, dat
beschikbaar is vanaf het CorelDRAW Graphics Help menu,
raadplegen.

Ontwerp sjablonen
<> Gebruik Standaard > Nieuw om een blanco
ontwerp op basis van het geselecteerde sjabloon te
starten.

Sjablonen zijn speciale bestanden die gebruikt worden om
stijlen te slaan, standaard eigenschappen, maar ook
standaard stof instellingen. Stof instellingen zijn een extra set
aan instellingen die zijn opgeslagen in de sjabloon die
worden afgestemd op de verschillende soorten stof. Hoewel
de NORMAL sjabloon instellingen geschikt zijn voor een
grote variateit aan stoffen, het selecteren van een
bijpassende stof past automatisch de object eigenschappen
voor het beoogde weefsel aan en kan voor verschillende
toepassingen wenselijk zijn.
Waarschuwing U moet uw beeldscherm kalibreren, zodat
ontwerpen op schaal 1:1 op ware grootte op het scherm
worden getoond. Doe dit meteen na de installatie van
EmbroideryStudio of wanneer u de monitor wijzigt.

Let op Voor een gedetailleerde beschrijving van het
CorelDRAW® interface, raadpleegt u de elektronische
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Om een ontwerp op basis van een sjabloon te
maken.
1 Selecteer Bestand > Nieuw van Sjabloon.
Het Nieuw van sjabloon dialoogvenster opent.
Kies een
sjabloon
Activeer
Automatische
stoffen en kies een

Zet
achtergrondkleur en
staal

Kies het juiste
machine formaat

2 Kies een sjabloon in het drop-down menu.
Wanneer u een bestand op basis van een sjabloon maakt,
worden de waarden van het sjabloon gekopieerd naar
het nieuwe ontwerp.
3 Als u stof instellingen wilt gebruiken, schakelt u het
selectievakje in.
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4 Van het drop-down menu, kiest u een stof dat
overeenkomt met of het dichtst bij de stof komt die u van
plan bent te gebruiken.
5 Kies ten slotte het juiste machine formaat uit het
drop-down menu.
Normaal gesproken besluit u welk machine formaat u
gaat gebruiken voordat u begint met digitaliseren. Ook
dit kan worden gedaan vanaf het Nieuw van sjabloon
dialoogvenster. Echter, machine-formaten kunnen te
allen tijde worden gewijzigd om een ontwerp op een
ander type machine te gebruiken of te kunnen worden
opgeslagen op een borduurwerkschijf.
Tip U kunt zelf formaten toevoegen of wijzigen die het
best bij uw borduurmachine passen.
6 Klik op OK om te accepteren.
Een blanco ontwerp opent in het ontwerp venster op
basis van het geselecteerde sjabloon. Vooraf
gedefinieerde instellingen zijn van toepassing op alle
nieuw gecreëerde Borduur objecten. Elke geselecteerde
stof wordt weergegeven in de Status Balk.
Tip De Nieuw van sjabloon optie is standaard
geactiveerd. Zet het uit als u liever wilt werken zonder
vooraf gedefinieerde stof instellingen.

werkbalken

Het Werkbalken menu opent.

Werkbalken bieden een snelle en gemakkelijke toegang tot
de meeste EmbroideryStudio opdrachten en commando’s.
Om uw werkgebied te vergroten, kunt u ze weergeven of
verbergen wanneer het u uitkomt. Naarmate u meer
vertrouwd bent geraakt met het systeem, kunt u de
toetsenbord commando’s gebruiken. Zie ook Beknopte
Referentiehandleiding.

Selecteer de
werkbalken om weer te
geven

Om toegang te krijgen tot de werkbalken

 Selecteer Scherm > Werkbalken Om toegang te krijgen
tot de werkbalken.

 Klik om de werkbalk te selecteren om weer te geven.
 Klik met de rechtermuisknop om meerdere de
werkbalken te selecteren.
Let op Alleen de meest gebruikte de werkbalken zijn
standaard ingeschakeld.
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Object eigenschappen
Gebruik de Docker > object eigenschappen om de
eigenschappen van de geselecteerde objecten in te
stellen.

Het belangrijkste dialoogvenster in EmbroideryStudio is
Object eigenschappen. Dit is een dokker, wat betekent dat
het open blijft zolang u het nodig heeft. Gebruik hem samen
met de Eigenschappenbalk om de eigenschappen te
bekijken of aan te passen van de geselecteerde borduur
objecten.
Om toegang te krijgen tot de object
eigenschappen
1 Openen het Object eigenschappen dialoogvenster door
een van de volgende middelen:
 Klik op het Object eigenschappen icoon.

 Rechts-Klik op een object in het Kleurobjecten
Overzicht en selecteer Object eigenschappen vanuit
het pop-up menu.
Klik op om te sluiten
Object eigenschappen tabs
Drop-down menu

Object eigenschappen
aanpassen op basis van de
huidige instellingen of de
geselecteerde objecten

 Dubbel-Klik op een object in het ontwerpvenster.
 Rechts-Klik op een object in het ontwerpvenster en
selecteer Object eigenschappen vanuit het pop-up
menu.
2 Selecteren een tab om toegang te krijgen tot de object
eigenschappen die u wilt aanpassen.
3 Algemene object eigenschappen aanpassen – breedte,
hoogte, positie - door middel van de Eigenschappenbalk.
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Product Overzicht

Druk op Enter om toe te passen. Druk op Esc om de
aanpassingen te annuleren.

Stel de positie en grootte van
de instellingen in. Druk op

Tip Als alternatief voor het veranderen van het de
algemene maateenheden die EmbroideryStudio
gebruikt, kunt u maateenheden opgeven door het
ingeven van de waarden in een afmetingen
besturingselement.

Wilcom EmbroideryStudio e3 Snelstart Handleiding
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Beknopte
Referentiehandleiding
EmbroideryStudio menubalk
De EmbroideryStudio ontwerp venster menubalk bevat de
pull-down menu’s zoals hieronder beschreven. Sommige
opdrachten zijn ook beschikbaar als werkbalk knoppen.
Let op Standaard MS Windows® Alt sneltoetsen kunnen
worden toegepast. Gebruik de Alt toets samen met de letter
die in het menu is onderlijnd Om een opdracht te annuleren,
druk tweemaal op Esc.
Bestand menu
Nieuw

Maak een nieuw leeg ontwerp op basis van
een stof of sjabloon.
Nieuw van sjabloon Maak een nieuw ontwerp van een sjabloon.
Openen
Open een bestaand ontwerp.
Laatst geopend
Toont meest recent gebruikte bestanden selecteer het te openen bestand.
Sluiten
Sluit het huidige ontwerp venster.
Opslaan
Huidig ontwerp opslaan.
Opslaan als
Huidig ontwerp opslaan met een andere
naam, locatie of formaat.
Afdrukken
Het huidige ontwerp afdrukken.
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Beknopte Referentiehandleiding

Afdrukvoorbeeld

Toon het ontwerp- / goedkeuringsblad –
en eventueel vanaf het voorbeeldvenster
afdrukken.
Importeer
Voeg een ontwerp toe in het huidige
borduurmotief
ontwerp, om een gecombineerd ontwerp
te maken. Kleurenpaletten worden ook
gecombineerd. Kleuren met dezelfde RGB
waarden worden automatisch
geïdentificeerd als zijnde dezelfde
draadkleur.
Importeer
Grafische bestanden importeren - zowel
afbeelding
bitmap en vector.
Afbeelding scannen Afbeeldingen rechtstreeks inscannen in
EmbroideryStudio.
Meervoudige
Exporteer gemengde decoratie
decoratiebestanden componenten als bestandsformaten voor
gebruik door besturingssoftware van de
hardware.
Opslaan in de
Als u DesignWorkflow heeft geïnstalleerd,
database
nemen een open ontwerp op in de
database.
Bitmap ontwerp
Ontwerp opslaan als een bitmap.
vastleggen
Overeenkomstige afbeelding wordt
opgeslagen zoals het op het scherm
verschijnt.
Een virtuele
Uitvoer van digitaal drukwerk in een hoge
decoratie bitmap resolutie TrueView voor ‘virtueel borduren’.
vastleggen
Versturen via e-mail Stuur ontwerp als e-mail bijlage.
Stuur naar
Stuur meerdere ontwerpen naar de
Machinebeheer
machine vanuit EmbroideryStudio of
DesignWorkflow en bekijk of beheer de
opdrachtwachtrijen.

Stuur naar
Steekbeheer
Stuur naar
Verbindingsbeheer

Stuur het huidige ontwerp rechtstreeks
naar borduurmachine voor productie.
Maak verbinding met ondersteunde
machines via merk gebonden machine
software.
Stuur naar
Stuur de applicatievormen van het
applicatie-snijmachi ontwerpbestand naar een lasersnijder.
ne
Stuur naar
Stuur de vectoren voor elke bling in een
bling-snijmachine meervoudige decoratie naar een
ondersteunde snijmachine. Configureer de
machine via Instellingen.
Borduurschijf >
Openen van, opslaan op of formatteer merk
gebonden borduurontwerp schijven.
Kruissteek
Openen van de Kruissteek toepassing.
Afsluiten
Sluit alle open ontwerpen en beëindigt het
programma.

Dupliceren
Verwijderen
Alles selecteren
Alles
de-selecteren
Selecteer per
kleur
Selecteer per
steektype
Sluit de ronding
met rechte lijn
Sluit de ronding
met ronde lijn
Omgekeerde
rondingen

Bewerken (bewerking, aanpassing) menu
Ongedaan maken Vorige actie ongedaan maken.
Opnieuw
De eerder ongedaan gemaakte actie
herhalen.
Knippen
Knip de selectie en plaats deze op het
klembord.
Kopiëren
Kopieer de selectie en plaats deze op het
klembord.
Plakken
Klembordinhoud plakken. Opties
beschikbaar via Opties > Tab aanpassen.
Plakken speciaal > Huidige Plakken-instelling overschrijven en
selecteer een plakoptie via Opties> Tab
aanpassen.

Vloeiend maken
Transformeer >

Envelop >

Geselecteerde objecten in het ontwerp
dupliceren (in plaats van kopiëren naar het
klembord).
Verwijder de geselecteerde objecten.
Selecteer alle objecten in het ontwerp.
Hef de selectie van alle objecten in het
ontwerp.
Selecteer alle objecten van dezelfde kleur.
Selecteer alle objecten van hetzelfde
steektype.
Sluit een open contour met een rechte lijn.
Sluit een open contour met een gebogen
lijn.
Controle push-pull effect door het omkeren
van de steek richting - van invloed op de
steekrichting van gekartelde hoeken,
contour steek en E steek objecten. Kan ook
Tatami compensaties beïnvloeden en
Flexi-split en motief richtingen.
Pas ronding ’versoepeling’ toe op zowel
borduur- als vector objecten.
Geselecteerde objecten transformeren met
behulp van een combinatie van
referentiepunten en numerieke waarden.
Draai de geselecteerde objecten met behulp
van enkel de referentiepunten.
Pas Brug, Wimpel, Perspectief en Diamant
effecten toe op belettering objecten.
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Beeld menu
TrueView
Toon >
Toon raster
Toon linialen en
hulplijnen
Zoomen
Zoomen 1:1
zoomfactor
Inzoomen 2X
Uitzoomen 2X
Passend maken
Zoom per
geselecteerde
Inzoomen op
product
Zoom per
inspanraam
Verschuiven
vorige weergave
Huidige steek
centreren
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Opmeten
Wisselen tussen normaal (steek) uitzicht en
Werkelijke weergave.
Toegang tot hetzelfde ontwerp opdrachten
bekijken zoals ook beschikbaar op de
Werkbalk.
Aan / uit schakelen van de rasterweergave.
Aan / uit schakelen linialen en geleiders.
Rechts-klik voor instellingen.
Inzoomen op het geselecteerde gebied van
het ontwerp.
Toon het ontwerp op ware grootte.
Stel exacte beeldverhouding in.
Toon het ontwerp tweemaal de huidige
omvang.
Toon het ontwerp op de helft van de
huidige grootte.
Het gehele ontwerp of alleen de
geselecteerde borduurobjecten in het
ontwerp venster tonen.
Bekijk de geselecteerde objecten in het
ontwerp venster.
Bekijk het volledige product in het ontwerp
venster.
Bekijk het volledige inspanraam in het
ontwerp venster.
Schuiven de over het huidige ontwerp.
Terug naar vorige weergave.
Het ontwerp centreren in het ontwerp
venster rond de huidige steek.

Beknopte Referentiehandleiding

Meet de afstand tussen twee punten op het
scherm.

Borduurweergave Simuleer het borduren op het scherm.
op scherm
Bekijk borduurobjecten per kleur – b. v. bij
Bekijk per kleur
het rangschikken van objecten.
Toon alle kleuren na het activeren van de
Alle kleuren tonen
optie ’Toon per kleur’.
Bekijk per machine Machinefuncties van Chenille en Schiffli
functie >
tonen – Ketting / Mos, Stepp/Blatt, etc.
Weergave
Schermweergaven verversen
verversen

Ontwerp menu
Ontwerp
eigenschappen

Toon informatie over het ontwerp zoals de
grootte of het aantal steken, en voeg
commentaar toe dat word afgedrukt op het
werkblad.
Selecteer
Selecteer het machine formaat dat
machine formaat overeenkomt met de borduurmachine u wilt
gaan gebruiken.
Machine formaat Definieer waardes om te coderen bij het
instellingen
uitvoeren van een specifieke machine
formaat.
Automatische
Verander de huidige stof.
stof
Het systeem vraagt om een geschikt
Automatisch
inspanraam te kiezen uit het Mijn
inspanraam
Inspanramen overzicht.

Toegang tot achtergrond- en
Achtergrond- en scherm-kleuren dialoogvensters voor
scherm-kleuren achtergrond kleuren, voorbeelden, en
product sjablonen.
Automatische
Toegang tot automatische ontwerp begin /
start- en
einde instellingen.
eindpunt
Verwijder kleine Automatisch ongewenste smalle steken
steken
verwijderen.
Een schets in dezelfde richting
Herhalingen
vermenigvuldigen - meestal gebruikt met
een gesloten vorm.
Ontwerp
Zelfde als het Herhalingen commando, maar
herhaling
werkt alleen voor Schiffli machines.

Object menu
Steektype >
Steek effect >
Maak de
eigenschappen
actueel
Huidige
eigenschappen
toepassen
Favoriete stijl
toepassen

Pas steek typen toe op de geselecteerde
objecten. Zie Steektypen werkbalk voor
details.
Toegang tot instellingen met betrekking tot
de werkbalk Steekeffecten.
Pas de eigenschappen van een geselecteerd
object in het huidige ontwerp aan.
Pas huidige instellingen toe op de
geselecteerde objecten.

Stijl toepassen

Pas een vooraf gedefinieerde stijl toe op de
geselecteerde objecten.

Gebruik voor
Maak richtlijn voor Florentine effecten.
Florentine effect
Gebruik voor
Maak richtlijnen voor Vloeibare effect.
Vloeibare effect
Maak motief
Voeg individuele motieven toe aan een
ontwerp. Sla uw eigen motieven op voor
toekomstig gebruik.
Maak een
Maak van een borduurontwerp of tekening
programma split voorwerpen in patronen om te kunnen
gebruiken in programma split vullingen.
Maak karakter
Toegang tot commando gebruikt in
aangepaste alfabetten.
Maak teamnaam Opslaan van een teamnaam lay-out in een
opmaak
bibliotheek voor hergebruik.
Maak eigen
Sla een aangepaste letter op als een
karakters
’gebruikers gedefinieerde belettering’. Alleen
beschikbaar indien geselecteerd in de
Vervorm modus.
Spatiëring
Werk spatiërings-instellingen bij voor
instellingen
aangrenzende objecten van de
bijwerken
geselecteerde karakters van hetzelfde alfabet
of lettertype. Alleen beschikbaar als
Automatische Tekenspatiëring wordt
gebruikt.
Set kleur
Verander kleur van de opeenvolgende
objecten van dezelfde kleur.

Wijs tot 10 favoriete stijlen via Beheer Stijlen
toe. Selecteer object en klik op knop om toe
te passen.

Wilcom EmbroideryStudio e3 Snelstart Handleiding

20

Rangschikken menu

Functie menu

Groeperen

Penetraties

De-groeperen
Vergrendelen
Alles
ontgrendelen
Vertakkingen
Dichtstbijzijnde
verbinden
toepassen
Opsplitsen
Volgorde >

Geselecteerde objecten groeperen.
Geselecteerde objecten uit de groep
losmaken.
Geselecteerde objecten vergrendelen.
Ontgrendel alle vergrendelde objecten in het
ontwerp.
Automatisch rangschikken en groeperen als
borduurvoorwerpen.
Verbinden van de geselecteerde objecten op
het dichtstbijzijnde punt. Opnieuw
verbinden na aanpassingen.
Splitst vertakte voorwerpen monogrammen, applicaties, belettering, etc in componenten. Staat het individueel
aanpassen toe.
Rangschik de geselecteerde objecten in de
Genereer, of rangschik voorwerpen op kleur
om het aantal kleurveranderingen te
verminderen.

Uitlijnen >
Gelijkmatig
Dezelfde functies als de Rangschikken
uitlijnen >
werkbalk.
Maak afmetingen
gelijk >
Dezelfde functies als de Vormgeving
Vormgeving >
werkbalk.
Overlappingen Handhaaf vormen, maar verwijder de
verwijderen
onderliggende laag van de steken.
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Boren
Stop invoegen
Afhechten
invoegen
Knip invoegen
Lege steek
invoegen
Lege sprong
invoegen
Functie invoegen

Schakel Penetraties functie aan / uit. Koppel
naalden of boorders, of ontkoppel om
sprongen te maken.
Schakel boorfunctie aan / uit.
Plaats Stop functie bij huidige cursorpositie.
Afhechten invoegen.
Knip invoegen.
Lege steek invoegen.
Lege sprong invoegen.

Plaats machine functie bij huidige
cursorpositie.
Functie wissen Verwijder machine functies bij huidige
cursorpositie.
Functie wijzigen Machine edit-functie op de huidige steek
cursorpositie.

Steek menu
Steken genereren Genereer steken voor nieuwe of
geselecteerde objecten.
Selectie van de Selecteer een reeks van objecten, terwijl u
Steekaanpassing door het ontwerp klikt.
Steken verwerken Pas steek dichtheid van en / of schaal geheel
of geselecteerde delen.

Objecten /
contouren
herkennen

Herkennen van nieuwe of aangepaste object
contouren nadat steken zijn bewerkt - te
gebruiken met steek-bestanden geopend
zonder object / vormcontrole.
Objecten splitsen Splits object in tweeën op de huidige positie
van de naald. Gebruik in combinatie met
Stap voor Stap steek functies.

Bitmap menu
Bewerken met > Pas bitmaps aan door gebruikt te maken van
Paint, corel PHOTO-PAINT, of Paint Shop Pro.
Uitsnijden >
Snij bitmap afbeeldingen bij om onnodige
details te verwijderen en verwerkingstijd te
beperken.
Bitmap
Bereid een bitmap afbeelding voor, voor
voorbereiding
automatische digitalisatie.
Overeenkomen Laat de kleuren uit de ingevoerde bitmap of
met bitmap kleur vectorafbeelding overeenkomen met de
kleuren in de geselecteerde kleurenkaart

Instellen menu
Opties
Beheer
automatische
stoffen
Beheer stijlen

Toegang tot huidige instellingen voor de
ontwerpvenster object weergave.
Wijzig de bestaande stof definities en nieuwe
creëren.

Beheer mijn
inspanramen

Configureren van het Mijn inspanramen
overzicht om alleen inspanramen die
beschikbaar zijn voor gebruik bevatten.
Beheer motieven Beheer uw aangepaste motief sets.
Beheer
Beheer uw eigen teamnaam lay-out sets.
teamnaam
opmaken
Beheer gebruiker Pas de hoogte en andere instellingen aan
karakters
voor aangepaste ’gebruiker gedefinieerde’
karakters.
Beheer alfabetten Wijzig aangepaste alfabetten door het
veranderen van namen, Standaard letter
afstandenen en koppeltypen.
Converteer
Converteer een TrueType lettertype naar een
TrueType
borduuralfabet.
lettertype
Scherm
Uw monitor instellen.
kalibreren
Hardware
Configureer de hardware die is aangesloten
instellen
op een PC via een seriële poort.
Tablet instellen Digitizer tablet instellen.
Scanner instellen Scanner instellen.
Bling machine
Directe verbinding opzetten met
instellen
automatische strass plaatsing tbv een CAMS
machine.
Beveiligingsappar Toon / instellen van het
aat instellen
beveiligingsapparaat.

Definieer nieuwe stijlen voor een sjabloon,
hetzij vanuit het niets of op basis van een
bestaande stijl of object.
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Scherm menu
Nieuw scherm
Naast elkaar
Horizontaal
uitlijnen
Verticaal uitlijnen
Pictogram
rangschikken
Gesplitst scherm
Dockers
werkbalken >
Meer schermen

Nieuw scherm openen.
Schermen uitlijnen.
Schermen horizontaal weergeven.

Let op Alleen de meest gebruikte de werkbalken zijn
standaard ingeschakeld.

Schermen verticaal weergeven.
Iconen rangschikken in het ontwerp venster.

De Rangschikken werkbalk bevat hulpmiddelen voor het
verplaatsen, uitlijnen en verdelen objecten, waaronder
groepering en vergrendelen hulpmiddelen.

Scherm splitsen in meerdere weergaven.
Toon of verberg de ’dockers’ zodat de
werkruimte wordt geoptimaliseerd.
Toon of verberg de werkbalken zodat de
werkruimte wordt geoptimaliseerd.
Bekijk meer open schermen.

Rangschikken werkbalk

Groeperen

Geselecteerde objecten groeperen.

De-groeperen

Geselecteerde objecten uit de groep
losmaken.

Vergrendelen Geselecteerde objecten vergrendelen.

Help-informatie menu
EmbroideryStudio biedt verschillende manieren om
toegang te krijgen tot informatie over de software en hoe
deze te gebruiken via het Help menu. Zie Informatiebronnen
en ondersteuning in de Referentie handboek.

EmbroideryStudio werkbalken
De EmbroideryStudio Designing werkruimte bevat de
hieronder beschreven werkbalken. Sommige hulpmiddelen
zijn snelkoppelingen naar pull-down menu-opdrachten.
Details van optionele werkbalken worden uitgelegd in de
documentatie op het scherm.
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Alles
Ontgrendel alle vergrendelde objecten in
ontgrendelen het ontwerp.
Vertakkingen Automatisch rangschikken en groeperen
als borduurvoorwerpen.
Dichtstbijzijnd Verbinden van de geselecteerde
e verbinden objecten op het dichtstbijzijnde punt.
toepassen
Opnieuw verbinden na aanpassingen.
Splitst vertakte voorwerpen monogrammen, applicaties, belettering,
Opsplitsen
etc - in componenten. Staat het
individueel aanpassen toe.
Links uitlijnen van de geselecteerde
Links uitlijnen
objecten.

Middelpunten
Lijn geselecteerde objecten uit door
horizontaal
horizontaal centreren.
uitlijnen
Rechts
Rechts uitlijnen van de geselecteerde
uitlijnen
objecten.
Bovenkant
uitlijnen
Uitlijnen
verticaal
centreren
Midden
uitlijnen

Bovenkant uitlijnen van de geselecteerde
objecten.

Onderkant
uitlijnen
Ruimte
gelijkmatig
verdelen
Ruimte
gelijkmatig
naar beneden

Onderkant uitlijnen van de geselecteerde
objecten.

Lijn geselecteerde objecten uit door
verticale centreren.
Lijn geselecteerde objecten uit door hun
midden.

Verdeel de geselecteerde objecten
gelijkmatig over het ontwerpscherm.

Verdeel de geselecteerde objecten
gelijkmatig verticaal over het
ontwerpscherm naar beneden.
Schaal geselecteerde object/en tot
Maak zelfde
dezelfde breedte als het laatst
breedte
geselecteerde object.
Schaal geselecteerde objecten naar
Maak zelfde
dezelfde hoogte als laatst geselecteerde
breedte
object.
Maak breedte Schaal de geselecteerde object/en tot
en hoogte
dezelfde grootte als laatst geselecteerde
gelijk
object.

Kleurenplat
Het Kleurenpalet bevat een palet speciaal voor en alleen
zichtbaar in Wilcom Decoration.
Voeg kleur toe aan het palet.
Kleur toevoegen Bewerken via het Kleurpalet
aanpassen.
Verwijder de laatst ongebruikte kleur
Verwijder kleur
van het palet.
Toon alleen gebruikte kleuren in het
palet.
Splits geselecteerde kleur naar
Kleurenpalet
gescheiden kleurslot. normaal
splitsen
gebruikt met meerdere
kleurstellingen.
Schakelen tussen de
kleurenpaletbewerker weergave.
Kleurpallet editor Gebruik het om garenkleuren toe te
wijzen aan het kleurenpalet en
definieer kleurstellingen.
Huidige kleurencombinatie: wisselen
tussen voor gedefinieerde
kleurstellingen. Beheren via de
kleurenpaletbewerker.
Verander de ontwerp achtergrond en
Achtergrond- en
scherm-kleuren toon de kleur voorinstellingen voor de
huidige kleurencombinatie.
Palet verkleinen

Wilcom EmbroideryStudio e3 Snelstart Handleiding
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CorelDRAW - Wilcom Intereractie

Afstemmen op borduurpalet: wissel
garenkleur zodat het overeenkomt met de
geconverteerde vector objecten.
Toon borduurontwerp: wissel tussen
borduurontwerp object weergave.
Virtuele decoratie kwaliteit: stelt de weergave
kwaliteit van het borduren en TrueView in
voor een virtuele decoratie.

Deze werkbalk bevat hulpmiddelen met betrekking tot
interacties tussen Wilcom Decoration en CorelDRAW
Graphics.
Overschakelen naar CorelDRAW Graphics:
toegang tot de volledige grafische- en
bewerking gereedschapsset mogelijkheden.
Overschakelen naar Wilcom Decoratie:
toegang tot de volledige borduur- en
bewerking gereedschapsset mogelijkheden.
Converteer borduurontwerp naar grafisch:
converteren van het geselecteerde
borduurontwerp naar vector graphics en
overschakelen naar CorelDRAW Graphics.
Converteer grafisch naar borduurontwerp:
converteren geselecteerde afbeeldingen naar
een borduurontwerp en overschakelen naar
Wilcom Decoration.
Markeer als applicatiesteken: Markeer als
vector belettering voor de conversie naar een
belettering applicatie met draaiende steken.
Markeer de vulling als een draaiende
satijnsteek: gebruik deze markering alleen
voor smalle vector objecten, zoals
belettering-achtige vectoren.
Markeer als Foto Flash: foto’s te converteren
naar Foto Flash borduurontwerp.
Behoud oorspronkelijke objecten: behoud de
originele objecten na de conversie.
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Docker werkbalk
Docker hulpmiddelen kunt u normale dialogen (Dockers)
aan of uit schakelen.
Overschakelen naar de
overzichtsschermweergave. Hiermee
kunt u een miniatuurweergave in- of
uitzoomen en schuiven in het huidige
ontwerpscherm.
Overschakelen naar
objecteigenschappen voor de
Object
geselecteerde. Gebruik het om
eigenschappen
eigenschappen in te stellen of aan te
passen voor de geselecteerde objecten.
Overschakelen naar Kleurobjecten
Kleurobjecten Overzicht weergave. Gebruiken om te
Overzicht
bekijken en de Volgorde ontwerp
objecten aan te passen.
Overschakelen naar Kleurpallet editor
Kleurpallet
weergave. Gebruik het om kleuren draad
editor
toewijzen aan het kleurenpalet en
definieer kleurstellingen.
Overzichtsscherm

ge-regenereerd om welke reden dan ook, gaan alle bewerkte
Overschakelen naar Steekoverzicht
Steekoverzicht weergave. Gebruik het om te bekijken en steken en functies van de machine verloren.
om steken te filteren en selecteren.
Overschakelen naar Penetraties functie.
Overschakelen naar Teamnaam
Gebruik het om deel te koppel naalden of
Teamnaam
overzicht weergave. Gebruik het om te
Penetraties
boorders, of ontkoppel om sprongen te
overzicht
bekijken en individuele namen te
maken.
bewerken.
Overschakelen naar boorders functie.
Overschakelen naar Gravure stempel
Boren
Gebruik voor het snijden van gaten in het
weergave. Gebruiken om de naald
Stempelwerk
stof.
penetraties maken met behulp van een
‘gravure stempel’ als een sjabloon.
Stop
Plaats Stop functie bij huidige
invoegen
cursorpositie.
Overschakelen naar Borduur Illustratie(s)
Borduur
weergave. Gebruik het om herbruikbare
Plaats
Plaats een afhecht functie bij de positie
Illustratie(s)
borduurontwerp elementen op te
Afhechten
van de huidige steek.
nemen en te herstellen.
Plaats afknip functie op de huidige steek
Knip invoegen
positie.
Functie werkbalk
Functie hulpmiddelen stellen u instaan om handmatig
functies van de machine in te voegen.
Waarschuwing Wanneer u handmatig steken of functies
van de machine invoegt, moet u ze handmatig
onderhouden. Indien steken van een object worden

Lege steek
invoegen

Plaats een lege steek bij de huidige steek
positie.

Lege sprong
invoegen

Voeg een ’lege sprong’ functie in bij de
huidige cursorpositie.

Functie
invoegen

Plaats machine functie bij huidige
cursorpositie.

Functie
wissen

Verwijder functies van de machine uit
huidige steek cursorpositie.

Functie
wijzigen

Machine edit-functie op de huidige steek
cursorpositie.
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Eigenschappenbalk

Volgorde werkbalk

Algemene objecteigenschappen aanpassen – breedte,
hoogte, positie - door middel van de Eigenschappenbalk.
Wijzigingen van de waarden worden toegepast nadat Enter
is gedrukt op het toetsenbord. Ze worden verwijderd
wanneer u druk op Esc of ergens buiten de velden klikt.

De Volgorde werkbalk kunt u volgorde van geselecteerde
objecten. Gebruikt in combinatie met Kleurobjecten
Overzicht.
Één object
terug

Verplaats de selectie een object terug in
de richting van de steek.

Één object
vooruit

Verplaats de selectie een object vooruit in
de richting van de steek.

Één kleur
terug

Verplaats de selectie een kleur terug in de
richting van de steek.

Één kleur
vooruit

Verplaats de selectie een kleur vooruit in
de richting van de steek.

Verplaats naar Een selectie verplaatsen naar het begin
start
van het object in de steekrichting.
Verplaats naar Een selectie verplaatsen naar het einde
eind
van het object in de steekrichting.
Rangschikken Objecten in de geselecteerde volgorde
per selectie opnieuw rangschikken.
Alle overeenkomstige kleurblokken
Rangschikken opnieuw rangschikken. (Om aparte
per kleur
kleurblokken behouden, dan gebruik
maken van de kleur-Objectenlijst. )
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Standaard werkbalk
De Standaard werkbalk bevat veel gebruikte hulpmiddelen
en opmerkingen die speciaal zijn voor en alleen zichtbaar in
Wilcom Decoration.
Nieuw

Maak een nieuw ontwerp.

Openen

Open een bestaand ontwerp.

Opslaan

Sla het huidige ontwerp op.

Afdrukken

Het huidige ontwerp afdrukken.

Afdrukvoorbeeld
Knippen
Kopiëren
Plakken

Voorbeeld ontwerp werkblad /
goedkeuring blad. Afdrukken vanuit
het voorbeeldvenster.
Knip de selectie en plaats deze op
het klembord.
Kopieer de selectie en plaats deze op
het klembord.
Klembordinhoud plakken. Opties
beschikbaar via Opties > Tab
aanpassen.

Ongedaan maken Vorige actie ongedaan maken.
Opnieuw

De eerder ongedaan gemaakte actie
herhalen.

Importeer
borduurmotief

Importeer borduurontwerp
ontwerpbestand in huidige ontwerp.
Importeer bitmap afbeelding of
Importeer
vectorafbeelding in het huidige
afbeelding
ontwerp.
Exporteer
Exporteer gemengde decoratie
meervoudig
componenten als bestandsformaten
decoratie
voor gebruik door
bestanden
besturingssoftware van de hardware.
Stuur meerdere ontwerpen naar de
Stuur naar
machine vanuit EmbroideryStudio
of DesignWorkflow en bekijk of
Machinebeheer
beheer de opdrachtwachtrijen.
Stuur het huidige ontwerp
Stuur naar
rechtstreeks naar borduurmachine
Steekbeheer
voor productie.
Stuur het huidige ontwerp van de
Stuur naar
machine via merkgonden machine
Verbindingsbeheer
software.
Stuur naar
Stuur de applicatievormen van het
applicatieontwerpbestand naar een
snijmachine
lasersnijder.
Stuur de vectoren voor elke bling in
een meervoudige decoratie naar een
Stuur naar
bling-snijmachine ondersteunde snijmachine.
Configureer de machine via
Instellingen.
zoomfactor: Selecteer de
zoomschaal van de droplijst.
Toegang tot de applicatie opties om
Opties
het ontwerp, raster en geleiders, en
andere instellingen te bekijken.
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Status en prompt lijnen
De Status en Prompt menubalken bieden een continue
weergave van de huidige positie van de cursor status maar
ook instructies voor het gebruik van geselecteerde
gereedschappen.
Steek effect werkbalk
The Steek effecten werkbalk bevat hulpmiddelen voor
wijzigen of verbeteren kwaliteit, inclusief het aanbrengen
van automatische onderlaag op de geselecteerde objecten.
Rechts-klik voor instellingen.
Genereer automatische onderlaag
Automatische
voor de geselecteerde objecten.
verstevigingslaag
Rechts-klik voor instellingen.
Toepassen op de geselecteerde
objecten om stretch stof te
Trekcompensatie compenseren. Rechts-klik voor
instellingen.
Behoud lange steken in nieuwe en
Automatische
geselecteerde objecten. Rechts-klik
sprongsteek
voor instellingen.
Verminder steek opeenhoping in
krappe bochten door de steken langs
Steek verkorting
binnenrand te verkorten. Rechts-klik
voor instellingen.
Gelijkmatig de ruimte tussen de
Fractionele
steken opheffen. Rechts-klik voor
spatiëring
instellingen.
Maak scherpe verstekhoeken op
Verstek hoeken kruispunten. Rechts-klik voor
instellingen.
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Afgedekte
hoeken
Overlappende
hoeken

Maak afgedekt hoeken voor minder
steken. Rechts-klik voor instellingen.

Maak ‘Tidofi’ stijl steken in de hoek.
Rechts-klik voor instellingen.
Maak ruwe randen, schaduw effecten,
bont of andere pluizige texturen in de
Gekartelde rand
geselecteerde objecten te imiteren.
Rechts-klik voor instellingen.
Onderliggende steken dwingen de
Trapunto
randen van geselecteerde objecten te
volgen. Gebruik met open steken.
Maak aangepaste gesplitste
Gebruiker
lijn-effecten. Rechts-klik voor
gedefinieerde
split
instellingen.
Maak perspectief en schaduweffecten
Accordeon
met steek tussenruimte variërend
spatiëring
tussen dichte en open vulling.
Rechts-klik voor instellingen.
Maak decoratieve split patronen die
de steekrichtingen volgen en
Flexi-split
geschaald op de breedte van het
object. Rechts-klik voor instellingen.
Maak 3D-effecten in de geselecteerde
3D Ombouwen motief vullingen. Rechts-klik voor
instellingen.
Maak aangepaste ronde lijnstiksels via
Florentijn effect een richtlijn Rechts-klik voor
instellingen.
Maak aangepaste ronde lijnstiksels
Vloeibare effect met twee richtlijnen. Rechts-klik voor
instellingen.

Steektypen werkbalk
De Steektypen werkbalk bevat een groep van hulpmiddelen
waarin de soort steek die kan worden toegepast op
borduurobject, inclusief automatische onderlaag, kunnen
worden bepaald. Rechts-klik voor instellingen.
Selecteer Satijn als de huidige steeksoort.
Gebruik met smalle vormen voor
Satijnsteek
glanzende stiksels. Rechts-klik voor
instellingen.
Selecteer Tatami als de huidige
steeksoort. Gebruik met grotere vormen.
Tatami
Pas de afstand van meer naar minder
open steken. Rechts-klik voor instellingen.
Selecteer Zigzag als de huidige
steeksoort. Gebruik met smalle
Zigzag
kolommen voor decoratieve effecten van
vastzet steken. Rechts-klik voor
instellingen.
Selecteer E Steek als de huidige
steeksoort. Gebruik met smalle
E Steek
kolommen voor een ’kam’ effect en voor
vastzetsteken. Rechts-klik voor
instellingen.
Maak een decoratieve vullingen met
Programma-s naald penetraties om een betegelde
plitsen
patroon te vormen. Rechts-klik voor
instellingen.
Maak decoratieve vullingen met
borduurmotieven om herhalende
Motief vulling
patronen te vormen. Rechts-klik voor
instellingen.

Maak gebogen vullingen waarbij de
steken de contouren van een vorm
volgen. Rechts-klik voor instellingen.
Vul grote gebieden met een laag aantal
Kruissteek
steek cross-steek vullingen. Rechts-klik
voor instellingen.
Maak vullingen van rijgstiksels die
Stippel vulling willekeurig slingeren binnen een grens.
Rechts-klik voor instellingen.
Maak een stiksteek-vulling die willekeurig
Stippel
slingert binnen een grens. Rechts-klik
stiksteek
voor instellingen.
Maak een zigzagsteek-vulling die
Stippel
willekeurig slingert binnen een grens.
zigzagsteek
Rechts-klik voor instellingen.
Contour

Stijlen werkbalk
Gebruik de Stijlen werkbalknaam om vooraf gedefinieerde
stijlen toe te passen op een ontwerp. Het
hulpmiddelenmenu laat u:

 Pas huidige instellingen toe op de geselecteerde
objecten.

 Huidige instellingen aanpassen, en
 stijlen toepassen op geselecteerde objecten.
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De stijlen die u als ‘favorieten’ kunt selecteren, kunnen elk
worden toegewezen aan een hulpmiddel-pictogram op de
werkbalk.
Maak de
eigenschappen
actueel
Huidige
eigenschappen
toepassen

Maak eigenschappen van een
geselecteerd object geldend voor het
ontwerp.
Pas huidige instellingen toe op de
geselecteerde objecten.

Wijs tot 10 favoriete stijlen via Beheer
Stijlen toe. Selecteer object en klik op
knop om toe te passen.
Pas een vooraf gedefinieerde stijl toe op
Stijl toepassen
de geselecteerde objecten.
Favoriete stijl

Werkset werkbalk
De Werkset bevat maken en bewerkingshulpmiddelen,
specifiek voor en zichtbaar in Wilcom Decoration. Zie
Vangbal werkbalken voor details.
Transformatie werkbalk
De Transformeer werkbalk bevat hulpmiddelen voor
spiegelen, roteren en scheeftrekken van objecten.
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Horizontaal
spiegelen

Spiegel geselecteerde objecten in het
horizontale vlak.

Verticaal
spiegelen

Spiegel geselecteerde objecten in het
verticale vlak.
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Spiegelen op
de
referentielijn
Draai 45°
tegen de klok

Spiegel objecten rond een bepaalde as
met behulp van een referentie-lijn.
Draai geselecteerde objecten door 45 ° in
tegen de klok.

Draai 45°
kloksgewijs

Draai geselecteerde objecten door 45 °
met de klok mee.
Roteren: Geselecteerde objecten roteren
met de opgegeven waarden - positief of
negatief - in graden.
Schuintrekken: Trek geselecteerde
objecten uit elkaar met de opgegeven
waarden - positief of negatief - in graden.
Omzetten op Geselecteerde objecten transformeren
de numerieke met behulp van een combinatie van
referentielijn referentiepunten en numerieke waarden.
Vrij omzetten
Draai de geselecteerde objecten met
op de
behulp van enkel de referentiepunten.
referentielijn

Verplaatsen werkbalk
De Verplaatsen werkbalk bevat hulpmiddelen voor het
bekijken van de steek volgorde van een ontwerp

kleur-voor-kleur, object-voor-object, of steek-voor-steek.
Reizen kan worden gestart vanuit elke steek in een ontwerp.
Begin / einde
van ontwerp
Verplaats per
object
Verplaats per
segment
Ga verder per
kleur
Ga verder per
functie
Verplaats per
knip
Verplaats 1000
steken

Verplaats de steekcursor naar de Start /
Einde van het ontwerp. Rechts-of
links-klik.
Verplaats de steek cursor naar het
volgende / vorige object. Rechts- of
links-klik.
Verplaats steek cursor naar de volgende /
vorige segment. Rechts- of links-klik.
Verplaats steek cursor naar de volgende /
vorige kleurverandering. Rechts- of
links-klik.
Verplaats steek cursor naar de volgende /
vorige machine-functie. Rechts- of
links-klik.
Verplaats steek-cursor naar de volgende /
vorige knip-functie. Rechts- of links-klik.
Verplaats per keer de cursor 1000 steken
vooruit / achteruit. Rechts- of links-klik.

Verplaats 100 Verplaats per keer de cursor 100 steken
steken
vooruit / achteruit. Rechts- of links-klik.
Verplaats 10
steken

Verplaats per keer de cursor 10 steken
vooruit / achteruit. Rechts- of links-klik.

Verplaats 1
steek

Verplaats per keer de cursor 1 steek
vooruit / achteruit. Rechts- of links-klik.

Aanzicht werkbalk
De Aanzicht werkbalk bevat opdrachten voor het bekijken
van borduurmotieven – zoals bijvoorbeeld ontwerp
contouren, steken, functies van de machine, zoals deze op de
stof zullen worden geborduurd – afzonderlijk of in
combinatie.
TrueView
Toon steken
Toon schets

Wisselen tussen normaal steek uitzicht en
Werkelijke weergave. Rechts-klik voor
instellingen.
Overschakelen naar borduursteken
weergave. Rechts-klik voor instellingen.
Overschakelen naar object contouren
weergave. Rechts-klik voor instellingen.

Toon
Overschakelen naar naaldpuntweergave.
naaldpunten Rechts-klik voor instellingen.
Toon
Overschakelen naar steekverbindingen
verbindingen weergave. Rechts-klik voor instellingen.
Overschakelen naar de weergave van de
Toon functies machine functie symbolen. Rechts-klik
voor instellingen.
Overschakelen naar ontwerp
Toon
herhalingenweergave. Rechts-klik voor
herhalingen
instellingen.
Overschakelen naar bitmap weergave.
Toon bitmaps
Rechts-klik voor instellingen.
Toon vectoren

Overschakelen naar vector weergave.
Rechts-klik voor instellingen.
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Toon
applicatie stof
Toon
achtergrond
afbeelding
Toon
inspanraam
Toon bling
Toon raster
Toon linialen
en hulplijnen

Automatisch
Inspanraam
Automatische
start en einde

Overschakelen naar applicatiestof
weergave. Rechts-klik voor instellingen.
Overschakelen naar huidige
achtergrondafbeelding - stof of product.
Rechts-klik voor instellingen.
Overschakelen naar
inspanraamweergave. Rechts-klik voor
instellingen.
Overschakelen naar rhinestone (bling)
weergave. Rechts-klik voor instellingen.
Overschakelen naar rasterweergave.
Rechts-klik voor instellingen.
Overschakelen naar maateenheden- en
geleiders weergave. Rechts-klik voor
instellingen.
Ontwerp meetsysteem: Maateenheden
in software veranderen zonder systeem
instellingen.
Het systeem vraagt om een geschikt
inspanraam te kiezen uit het Mijn
Inspanramen overzicht. Klik met de
rechtermuisknop en toon Mijn
inspanramen voor de instellingen.
Stel automatische start-en eindpunt in
voor het gehele ontwerp. Rechts-klik voor
instellingen.

Borduurweer
gave op het Simuleer het borduren op het scherm.
scherm
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Inzoom werkbalk
Zoomen hulpmiddelen stellen u instaan om uw weergave
van het ontwerp te vergroten door in te zoomen op de
individuele steken van het ontwerp, of uitzoomen om meer
van het ontwerp te bekijken.
Zoomen

Klik of sleep het selectiekader, om details te
bekijken.

Inzoomen 1:1 Toon het ontwerp op ware grootte.

Passend
maken

zoomfactor: Selecteer de zoomschaal van
de droplijst.
Toon het volledige ontwerp in de huidige
weergave.

Zoom per
Vergroot alleen het geselecteerde object.
geselecteerde
Inzoomen op Bekijk het volledige product in het
product
ontwerp venster.
Zoom per
inspanraam

Bekijk het volledige inspanraam in het
ontwerp venster.

Vangbal werkbalken
De Werkset bevat de borduur digitalisatie /
bewerkingshulpmiddelen specifiek voor en alleen zichtbaar
in Wilcom Decoration. Gerelateerde hulpmiddelen zijn
gegroepeerd in ‘animaties’. Standaard is de Werkset docks
verticaal aan de linkerkant van het scherm, maar kan worden

verplaatst, opnieuw geconfigureerd, en vastgekoppeld net
als iedere andere werkbalk.
Applicatie hulpmiddelen
De Applicatie hulpmiddelen bevat hulpmiddelen specifiek
voor applicatiewerk.
Digitaliseer applicatie objecten met
maximaal vier lagen van stiksels Automatische
geleidesteken, snijlijnen, vastzetsteken,
applicatie
en dekkingssteken. Rechts-klik voor
instellingen.
Opsplitsingen maken van applicaties in
Combineer de
component objecten en opnieuw
applicatie
combineren en rangschikken voor een
componenten efficiënte verwerking van de steken.
Gedeeltelijke Maak gedeeltelijke dek-stiksels voor de
applicatie
overlappende applicatie objecten.

Cirkel hulpmiddelen
The Cirkel hulpmiddelen biedt tijdbesparende
hulpmiddelen voor het digitaliseren van cirkels, sterren en
ringen.
Cirkel

Digitaliseer gevulde cirkels en ovalen.

Ster

Digitaliseer ster vormen gevuld met
zigzag stiksels.

Ring

Digitaliseer cirkel en ovaalvormige ringen.

Kolomvorm hulpmiddelen
De Kolomvorm hulpmiddelen bevat hulpmiddelen voor
creëren kolom vormen voor de grenzen van vaste of
wisselende breedte. Rechts-klik voor instellingen.
Input A

Input B

Input C

Digitaliseer kolommen van verschillende
breedte en steek hoek. Rechts-klik voor
instellingen.
Digitaliseer kolommen of draaisteken,
waarbij tegenover elkaar liggende zijden
verschillend zijn. Rechts-klik voor
instellingen.
Digitaliseer kolommen of grenzen of
vaste breedte. Rechts-klik voor
instellingen.

Maak speciale hulpmiddelen
De Maak speciale hulpmiddelen biedt gespecialiseerde
digitalisatie functies die u helpen en tijd besparen tijdens het
digitaliseren.
Maak eenvoudig contouren voor een
Eenvoudige gevuld borduurpatroon van een gesloten
compensaties
vector object.
Randen toevoegen aan ontwerpen (of
Rand
geselecteerde objecten) vanuit een rand
toevoegen
bibliotheek.
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Backtrack
Herhalen

Versterk een schets, stiksels in
omgekeerde richting ten opzichte van
het origineel.
Een schets in dezelfde richting
vermenigvuldigen - meestal gebruikt met
een gesloten vorm.

Vrije-vorm hulpmiddelen
De Vrije-vorm hulpmiddelen bevat hulpmiddelen wanneer u
complete vormen wilt digitaliseren met draaiende steken of
met vaste steekhoeken. Door het digitaliseren van meerdere
randen, kunt u complexe vormen met gaten maken in het
ontwerp. Rechts-klik voor instellingen.
Digitaliseer gevulde vormen met
Fusion vulling meedraaiende steken. Rechts-klik voor
instellingen.
Digitaliseer gevulde vormen met een
Complexe
enkele steekhoek. Rechts-klik voor
vulling
instellingen.

Bewerk hulpmiddelen
De Bewerk hulpmiddelen bevat hulpmiddelen voor object
bewerkingstaken.
Mes
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Snijdt objecten langs een gedigitaliseerd
lijn, rekening houdend met steek- en
kleuren-instellingen.
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Snijdt automatisch grote objecten in
Automatisch
kleinere, met automatische
mes
overlappingen.
Voeg steekrichtingen toe aan de
Steek hoeken geselecteerde objecten.

Tekst hulpmiddelen
De Tekst hulpmiddelen biedt een verzameling
hulpmiddelen voor het creëren van letters, monogrammen
en team belettering.
Maak borduren tekst op het scherm
behulp van de eigen borduurlettertypen
Tekst
of TrueType lettertypes. Rechts-klik voor
instellingen.
Maak monogrammen met behulp van
een selectie van vooraf gedefinieerde
Monogrammen
monogrammen stijlen, grens vormen en
ornamenten.
Associeer meerdere namen met een
Teamnamen
enkel ontwerp.

Hand hulpmiddelen
De Hand hulpmiddelen bevat hulpmiddelen voor het
digitaliseren van individuele steken volgens de Handmatige

methode. Voer enkele handmatige steken van drie steek
lagen per keer.
Handmatig

Drievoudig
handmatig

Digitaliseer ‘handmatige’ steken.
Handmatige objecten hebben geen
contouren, enkel steken. Steekdichtheid
wordt niet veranderd.
Digitaliseer drievoudig ‘handmatige’
steken. Handmatige objecten hebben
geen contouren, enkel steken.
Steekdichtheid wordt niet veranderd.

Rand hulpmiddelen
De Rand hulpmiddelen bevat hulpmiddelen voor het
eenvoudige maken van run stiksels evenals het creëren
decoratieve contouren waarbij motieven uit het motief
bibliotheek kunnen worden geselecteerd.
Rijgsteek
Drievoudige
rijgsteek
Motief
rijgsteek

Maak een rij van enkele rijgsteken langs
een gedigitaliseerde lijn. Rechts-klik voor
instellingen.
Maak een rij van drievoudige rijgsteken
langs een gedigitaliseerde lijn. Rechts-klik
voor instellingen.
Maak een rij van motieven langs een
gedigitaliseerde lijn. Rechts-klik voor
instellingen.

Stiksteek
Steelsteek

Maak een rij van terug-steken langs een
gedigitaliseerde lijn. Rechts-klik voor
instellingen.
Maak een rij van zigzagsteken langs een
gedigitaliseerde lijn. Rechts-klik voor
instellingen.

Vervorm hulpmiddelen
De Vervorm hulpmiddelen laat u objecten met
controlepunten opnieuw vormgeven en het bewerken
individuele steken.
Vervorm de geselecteerde objecten,
bewerken steekhoeken, en ingang- /
uitgang punten aan te passen. Rechts-klik
voor instellingen.
Overschakelen om knooppunten te
Toon
hervormen voor de geselecteerde
knooppunten
objecten.
Overschakelen naar Bezier handgrepen
voor de geselecteerde objecten. (Alleen
Toon bezier
beschikbaar wanneer de optie Bezier
handgrepen
hervormen is geselecteerd in de opties >
Hervorm tab. )
Toon steek
Overschakelen naar steek hoeken voor de
richtingen
geselecteerde objecten.
Toon ingang / Overschakelen naar Ingang-steek (groene
uitgang
diamant) en Uitgangsteek (rood kruis)
punten
punten voor de geselecteerde objecten.
Selecteer individuele steken om ze te
Steek
bewerken
bewerken.
Object
opnieuw
vormgeven
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Bewaar laatste
Behoud de laatste steek in een kolom.
steek
Weglaten
laatste steek

Verwijder de laatste steek in een kolom.

Selectie hulpmiddelen
De Selectie hulpmiddelen laat u alle borduurobjecten in een
ontwerp te selecteren, annuleert u alle selecties, of verwijder
individuele objecten uit een geselecteerde groep.
Selecteer
object

Klik om afzonderlijke objecten te
selecteren. Gebruik Ctrl of Shift-toetsen
om groepen of reeksen van objecten
selecteren. Sleep een selectiekader om
meerdere objecten om te selecteren.

Selecteer
huidige

Selecteer object op de cursorpositie.

Polygoon
selectie

Selecteer objecten door middel van een
selectiekader rondom het object te
trekken.

Selecteer
meervoudige Selecteer objecten door er een lijn
doorheen te trekken.
lijnen
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Sneltoetsen

Algemene functies (voortgezet)

Algemene functies

Om ..

Druk

online help openen
programma afsluiten

1
A+4

Om ..

Druk

een nieuw ontwerp starten
een ontwerp openen

C+N
C+O of
A+F+O
A+F+C
C+S
A+f+A
C+P of
A+f+p
C+E

een ontwerp sluiten
een ontwerp opslaan
opslaan als
een ontwerp afdrukken
selecteerd object opnemen in de
afbeeldingen
Raster tonen / verbergen
Overzitchscherm tonen / verbergen
tonen / verbergen Kleurobjecten Overzicht
toon steekoverzicht
Beletteringsdialoog openen
afstand meten op het scherm
toon maat tekstballon
ongedaan maken commando
opnieuw uitvoeren commando
annuleren commando

V+G
V+V
V+L
V+J
A
M
C+i
C+Z
C+Y
E

Digitaliseerfuncties
Om ..

Druk

of

activeer Fusion vulling
activeer Complexe vulling
activeer Input A
activeer Input B
activeer Input C
activeer Backtrack
activeer Appliqué
activeer Rijgsteek
activeer Drievoudige rijgsteek
activeer Motief rijgsteek
activeer Stiksteek
activeer Steelsteek
toepassen Satijn steek
toepassen Tatami steek
beëindig het te digitaliseren object
(bewaart de laatste steek)
beëindig het te digitaliseren object
(weglaten van de laatste steek)

2
3
4
5
6

V+A

V+X
7
8
V+N
9
0
!
@
V+I
V+M
R
s
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Digitaliseerfuncties (voortgezet)

Objecten selecteren (voortgezet)

Om ..

Druk

beëindig het digitaliseren
vrijvorm-grens
verwijderen van het laatste
ingangspunt
steken genereren
wisselen tussen vullen en run steek
wisselen tussen vullen en handmatige
steek
Automatische verstevigingslaag aan- /
uitschakelen
activeer Automatisch traceren
activeer Vertakkingen
maak gecombineerd vector object

R

of

B
G
s
R
u
C+M
I
V+H

Objecten selecteren
Om ..

Druk

selecteer alle objecten
alle objecten deselecteren
activeer functie Object selecteren
deactiveer functie Object selecteren
Selecteer object op de huidige positie van
de naald
selecteer meerdere objecten

C+A
E of X
o
E
V+O

* Steekaanpassing hulpmiddel geselecteerd
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C+[

Om ..
selecteer reeks objecten
selecteer volgende object
selecteer vorig object
selecteer object onder
voeg volgende object aan selectie
voeg vorig object aan selectie
activeer Polygoon Selectiegereedschap
wissel steekselectie in steek edit modus
geselecteerde objecten groeperen
geselecteerde objecten degroeperen
geselecteerde objecten vastzetten
alle objecten ontgrendelt
selecteer/deselecteer steken

Druk

V+[
T
V+T
2+[
C+T
C+V+
T
C+L
Q
C+G
C+U
K
V+K
*T

* Steekaanpassing hulpmiddel geselecteerd

Een ontwerp bekijken
Om ..

Druk

wissel Werkelijke weergave aan/uit
tonen / verbergen steken
tonen / verbergen contouren
tonen / verbergen naaldpunten

T
S
L
. (period)

Een ontwerp bekijken (voortgezet)

Een ontwerp bekijken (voortgezet)

Om ..

Druk

Om ..

Druk

tonen / verbergen connectoren
tonen / verbergen functie symbolen
overige verbergen
bitmap afbeelding tonen
vector afbeeldingen tonen
zoomen (selectiekader)
zoomen naar schaal 1:1 (100%)
inzoom factor opgeven
inzoomen 2X
zoom uit 2X
zoomen naar volledig ontwerp
zoom op geselecteerde objecten
zoom op product
zoom op inspanraam
zoomkader tot overzichtsvenster
activeer verschuiven
deactiveer (tijdelijk) automatisch scrollen
automatisch scrollen aan- / uit schakelen
huidige steek centreren ontwerpscherm
Terug naar vorige weergave.

V+C
V+F
V+s
D
V+D
B
1
F
Z
V+Z
0 (zero)
V+0 (zero)
C+0 (zero)
A+0 (zero)
V+B
P
V (ingedrukt)
C+V+A
C
V

scherm verversen
activeer Borduurweergave op scherm

r
V+R

Steekvolgorde bekijken
Om te gaan naar ..
de start van een ontwerp
het einde van een ontwerp
volgende kleur
vorige kleur
volgend segment
vorige segment
volgend object
vorig object
Volgende knip
Vorige knip
100 steken vooruit
100 steken terug
10 steken vooruit
10 steken terug

Druk

h
e
d
u
^ C+T
^ V+T
^ C+r
^ C+l
^ A+r
^ A+l
†+
†^b
^t

^ Geen object geselecteerd † Keypad, Num Lock uit, geen
object geselecteerd
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Steekvolgorde bekijken

Objecten en steken aanpassen (voortgezet)

Om te gaan naar ..

Druk
^r
^l

1 steek vooruit
1 steek terug

^ Geen object geselecteerd † Keypad, Num Lock uit, geen
object geselecteerd

Objecten knippen en plakken
Om ..

Druk

of

object knippen
object kopiëren
object plakken
dupliceren object
geselecteerde objecten of laatste
object verwijderen

C+X
C+C
C+V
C+D
D

V+D
C+Z
V+Z

Objecten en steken aanpassen
Om ..
geselecteerd object horizontaal of
verticaal verplaatsen
geselecteerd object duwen

Druk of klik
* C+:

[+t b l
r
verhoudingen behouden tijdens schalen † V+:
gereedschap voor vervormen activeren
H
* Object slepen † Drag handel ^ Selecteer controlepunt
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Om ..

Druk of klik

gereedschap voor steekhoek activeren
A+a
gereedschap voor vervormen van
A+N
knooppunten activeren
knooppunten type en vorm aanpassen
^ [+M
gereedschap voor steekhoeken activeren
C+H
gereedschap voor steek aanpassing
E
activeren
steekhoeken toevoegen (Fusion vulling)
C+H
integriteit van een ontwerp controleren
!
* Object slepen † Drag handel ^ Selecteer controlepunt

