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Deel 1 - Aan de Slag
Welkom!

Dank dat u voor Pre-Design Studio heeft gekozen, het gebruiksvriendelijke
tekenprogramma om tekeningen te maken voor borduursoftware, om Redwork,
quiltpatronen en applicaties te maken voor uw borduurmachine, om quilt panto’s te maken
en te printen voor longarm machines, om quiltpatronen te maken voor computergestuurde
longarm systemen,  metalen uithangboren te maken met een metaalsnijmachine, om uw
eigen kleurboek-door-oma-gemaakt te tekenen, houten-puzzels-door-opa-gemaakt en nog
veel meer!

Neem de tijd om deze Handleiding helemaal door te lezen - daarmee leert u het
programma het snelst.

Bezoek onze website voor instructievideos: www.pre-designstudio.com
De link naar de videos vindt u ook in Pre-Design Studio via menu Help.

Deel 1 - ‘n Snelle Start
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1.0 Aan de Slag - Inleiding Pre-Design Studio Venster en Gereedschappenbalken

Punten
Bewerken
Om de lijnen te
perfectioneren

Tekengereedschappen
De vector tekengereedschappen:
klik op een gereedschap en begin
te tekenen door te klikken van
punt naar punt. Klik met rechts om
te stoppen met tekenen.

Speciale Gereedschappen
Notities,
Polygon Maker, Spiral Maker
SVG Importeren, Tekst invoegen
Border Maker,
Achtergrond afbeelding openen

Modificatie balk
Een selectie draaien, spiegelen,
en Magic Square, Herhalen en
Magic Circle functies

Tonen/Verbergen
Toon/verberg Raster
Hulplijnen, punten,
notities, achtergrond,
Uitlijnen op raster.

Kleuren Palet
Om vlakken en lijnen te kleuren

Algemene Knoppenbalk
Open, opslaan en
exporteren, knippen,
plakken, ongedaan maken

Titelbalk

Menu balk

Horizontale
knoppenbalk

Lineaal

Ontwerp pagina

Status balk Status Balk: Informatie over grootte, cursor positie, menu functies



De
el 

1 -
  A

an 
de 

Sla
g

7

1. Open een achtergrondafbeelding via de knop of via menu Achtergrondafbeelding > Openen via Bestand.
Gebruik de standaard instellingen en klik op OK.

2. Klik op het Gebogen Lijngereedschap en begin met tekenen = klikken van punt naar punt. Klik met rechts om
een lijn af te maken. Begin steeds in een bestaand punt. Met het Curve gereedschap kunt u een vloeiende lijn
tekenen. Om een tekening er goed uit te laten zien gebruikt u zo weinig mogelijk punten.

3. Om de tekening te bewerken: Klik op het Selectiegereedschap, en klik op een punt om het te verschuiven.

4. Opslaan. Het wordt opgeslagen in het eigen .pre formaat, dat weer in Pre-Design Studio geopend kan worden
om later nog te bewerken of opnieuw te gebruiken.

5. Om uw ontwerp te gebruiken, kiest u een van de volgende exporteer mogelijkheden:

� Afbeelding met effen kleuren en strakke lijnen voor borduursoftware (Bestand > Exporteer als
kleurenbitmap, of Exporteer als PEM indien u Brother’s PE-Design heeft),

� Quiltpatroon voor quilt systeem (Knop in Algemene Gereedschappenbalk of Menu > Exporteer als
Quiltformaat),

� Quilt/redwork/applicatie ontwerp voor borduurmachines (Bestand > Naar steken omzetten),

� Afdrukken op ware grootte om te gebruiken als quiltpanto, stencil of patroontekening (Bestand >
Tekening afdrukken).

Meer informatie over alle opties vindt u in de rest van deze handleiding.

1.1 Pre-Design Studio in een Notendop

Het basis principe van Pre-Design Studio is om een achtergrond afbeelding over te trekken met een van de
tekengereedschappen, daarna punten te verschuiven om de lijnen te perfectioneren en vervolgens het resultaat te
exporteren om te gebruiken in borduursoftware, in longarm systemen of het patroon op ware grootte te printen als quilt
panto, stencil of kledingpatroon. Meer toepassingen mogelijk.
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1.2 Eerste oefening: Twee Eenvoudige Tekeningen (een voor Borduren, een voor Quilten)

1. Start Pre-Design Studio. Open de Achtergrondafbeelding voor deze
les: Knop Open Achtergrondafbeelding. Ga naar de map waarin Pre-
Design Studio is geinstalleerd: C:\Program Files\Pre-Design Studio IV.
Open map Pattern Samples. Selecteer “01_easydrawing.png” and klik
op OK. In het volgende venster laat u alles ongewijzigd en klikt op
OK. Op deze achtergrondafbeelding staan stap-voor-stap instructies
in het engels.
Maak de achtergrond vaag.

2. Neem het Curve-gereedschap en trek het blaadje over door van
punt naar punt te klikken.
Zoals u in dit voorbeeld kunt zien, heeft u niet veel punten nodig om
sierlijke lijnen te maken. Teken de vorm in een keer als één object.
Klik met rechts aan het eind om de tekening af te ronden. Sluit het
blad niet: deze les laat u ook het verschil zien in het tekenen van een
borduurpatroon en het tekenen van een quiltpatroon.

3. Om de lijnen te pefectioneren kunt u met het Selectiegereedschap
punten selecteren en verschuiven.

4. Selecteer het blaadje door te dubbelklikken op de lijn en neem het
Magic Circle gereedschap: kies aantal objecten 5 en zet de
tussenruimte naar 0.07 (menu Beeld staat hier op inches).
Klik op OK.

5. Selecteer Alles, klik op de Kopieerknop en daarna op de
Plakken-knop en schuif de beide tekeningen op hun plaats boven
de achtergrondafbeelding.

Nu gaat u een van de tekeningen omzetten naar een
quiltpatroon en de andere tekening naar een patroon met dichte
lijnen om te gebruiken als lijntekening in borduursoftware.

Kijk ook even naar de afbeeldingen op de volgende pagina om
het verschil tussen beide tekeningen te zien.
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Quiltpatroon:
Een doorgaand pad

Borduurontwerp:
Vijf aparte gekleurde vlakken

In bovenstaande tekening wordt het laatste punt van een blaadje
bovenop het eerste punt van het volgende blaadje geschoven. Op
deze manier worden alle blaadjes aan elkaar gezet en krijgt u één
doorgaande lijn.

Bekijk de tekening: waar u ook begint, u kunt de lijn blijven volgen.
De lijn stopt waar u bent begonnen. Het is een doorgetrokken lijn, de
beste manier om quiltpatronen te tekenen zonder sprongsteken.

Om als patroon voor longarm quilt systemen te gebruiken klikt u op
de knop Exporteer als Quiltformaat en opent u het bestand in uw
quiltsysteem.

Heeft u een borduurmachine, pas dan de maat eerst aan aan het
borduurraam van uw machine en klik dan op de knop Omzetten naar
steken.

Natuurlijk kunt u het ook gebruiken in uw borduursoftware, als
quiltpatroon of lijntekening! (via Export als PEM patroon of via
Exporteer als kleuren bitmap.)

In het tweede blaadje is het eerste punt van elk blaadje
verschoven bovenop het laatste punt van hetzelfde blaadje.
Hiermee wordt het een gesloten object en wordt het geschikt om
te gebruiken in borduursoftware. In uw borduursoftware kunt u
nu verschillende steeksoorten en kleuren gebruiken.

Om het ontwerp in borduursoftware te gebruiken kiest u menu
Bestand > Exporteer als kleuren bitmap. Gebruik de standaard
instellingen en open de bmp in uw borduurprogramma.
Bijvoorbeeld in PE-Design/Palette Layout & Editing’s Afbeeldng
naar Steekwizard > AutoPunch (Automatisch perforeren).

Of kies, voor bijvoorbeeld het borduur en quiltprogramma Art
and Stitch, menu Bewerken > Als Vectoren Kopieren, open dan
Art and Stitch en kies menu Edit > Paste Special.

Van de tekening een quilt patroon maken: Geschikt maken voor uw borduursoftware:

1.2 Eerste oefening: Twee Eenvoudige Tekeningen (een voor Borduren, een voor Quilten)
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Notities
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Deel 2
Werkvenster en Knoppenbalken

In Deel 2 wordt het Pre-Design Studio venster uitgelegd, alsmede de
verschillende gereedschappenbalken (knoppenbalken).

Tip: Het kan handig zijn om de volgende pagina te printen zodat u in het begin een afbeelding van
het programma en de functies van de verschillende knoppen in de buurt van uw computer heeft.

Deel 2 - Werkvenster en Knoppenbalken
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2.0 Het Pre-Design Studio Venster en de Functies van de Knoppen

Tekengereedschappen:
Rechte Lijn tekenen
Pen (om uit de vrije hand te
tekenen)
Curve (Vloeiende lijn - om elke vorm
te tekenen)
Boog (3 punten, dan met rechts)
Rechthoek (houd Ctrl ingedrukt
om een vierkant te tekenen)
Ovaal (houd Ctrl ingedrukt voor
een cirkel)

Punten Bewerken:
Selectie gereedschap
Lasso Selectie (trek een
lijn rond de gewenste punten
en neem dan het Selectie
gereedschap)
Inzoomen
Punten toevoegen
Lijnen splitsen

Algemene Knoppenbalk
Start nieuwe ontwerppagina
Open .pre tekeningen
Opslaan als .pre
Print voorbeeld
Exporteren longarm
Omzetten naar steken
Knippen
Plakken
Ongedaan maken
Opnieuw

Modificatie balk
90 graden linksom draaien
90 graden rechtsom draaien
Spiegelen
Verticaal spiegelen
Magic Square (maakt blok van 4)
Herhalen
Magic Circle (maakt een krans)

Tonen/Verbergen
Toon/verberg Raster
Op raster uitlijnen aan/uiit
Toon/Verberg hulplijnen
Toon/Verberg Punten
Toon/Verberg Notities
Achtergrond aan/vaag/uit

Kleuren Palet
Klik op een kleur en klik in een
vlak om het in te kleuren.
Gebruik de knop bovenaan het
palet om te wisselen tussen
inkleuren van vlakken of het
kleuren van geselecteerde lijnen

Ontwerp pagina

Speciale Gereedschappen
Notities plaatsen of bewerken
Polygon Maker (veelhoeken maken met
gewenste aantal zijden)
Spiral Maker
SVG Importeren
Tekst invoegen
Border Maker (randen maken)
Achtergrond afbeelding openen

Status Balk: Informatie over grootte, cursor positie, menu functies



De
el 

2 -
 W

erk
ven

ste
r e

n K
no

pp
en

13

2.1 Horizontale Knoppenbalken: Algemene Gereedschappenbalk (donkerblauw - Bestand en Export)

Algemene Gereedschappenbalk: Bestand en Exporteren

� Nieuw Opent een nieuwe ontwerppagina. Mocht u de voorkeursinstellingen hebben veranderd via
 menu Opties, dan worden de nieuwe instellingen nu actief.

� Openen Een bestaande tekening in het *.pre-formaat openen.

� Opslaan De actuele tekening wordt in *.pre-formaat opgeslagen.

� Afdrukvoorbeeld Tonen / verbergen Afdrukvoorbeeld – om te zien hoe het patroon wordt geprint.

Exporteer als Quilt Formaat Sla het ontwerp op in het formaat van uw longarm quiltsysteem (kies DXF, PAT, CQP, HQF,
 TXT, PLT, SSD, SVG). Zie Hoofdstuk 3.1.5 voor meer details.

� Omzetten naar Steken Sla het ontwerp op als Redwork/Quilt/Applicatie patroon in DST formaat voor uw
 borduurmachine. Zie Hoofdstuk 3.1.6 voor meer details.

Tip:  Als u de muis boven een knop
houdt, dan ziet u de naam en een

beschrijving van die knop
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2.2 Algemene Gereedschappenbalk (lichtblauw - Bewerken)

Algemene Gereedschappenbalk: Bewerken

� Knippen - De selectie wordt geknipt en op het Windows klembord geplaatst .

� Kopiëren - De selectie wordt naar het Windows klembord gekopieerd.

� Plakken - hiermee wordt het geknipte of gekopieerde object geplakt.

� Ongedaan maken - De laatste handeling(en) worden ongedaan gemaakt. Het is mogelijk om een groot aantal stappen
terug te gaan.

� Opnieuw - hiermee wordt de handeling “ongedaan maken” teruggedraaid.
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2.3 Knoppen Draaien, Spiegelen, Verticaal spiegelen

Modificatie gereedschappen:  Draaien

Een selectie 90 graden draaien: selecteer een object en klik op de knop Linksom of Rechtsom draaien.

Een andere draaihoek gebruiken: klik met rechts op een geselecteerd object, kies Draaien
En kies een van de beschikbare draaihoeken of type een waarde en klik op OK.
Met negatieve waarden draait de selectie tegen de klok in.

Handmatig draaien: gebruik de ronde handvatten aan de zijkanten van een selectiekader
en schuif die naar boven of naar beneden om de selectie te draaien.
In de Statusbalk onder de ontwerppagina ziet u de draaihoek.

Modificatie gereedschappen:  Spiegelen

Spiegelen (horizontaal): Selecteer een object en klik op de knop Spiegelen.
Spiegelen (verticaal): Selecteer een object en klik op de knop Spiegelen Verticaal.

Rechtsom draaien: halfronde handvat
links: klik om de selectie met 1 graad
rechtsom te draaien.

Of houd de muis ingedrukt op het
handvat en beweeg. In de statusbalk
kunt u de draaihoek zien. Laat de muis
los wanneer u de gewenste draaihoek
hebt bereikt.

Linksom draaien: halfronde handvat
rechts: klik om de selectie met 1 graad
linksom te draaien.

Of houd de muis ingedrukt op het
handvat en beweeg. In de statusbalk
kunt u de draaihoek zien. Laat de muis
los wanneer u de gewenste draaihoek
hebt bereikt.



De
el 

2 -
 W

erk
ven

ste
r e

n K
no

pp
en

16

2.3.1 Knop Magic Square

Modificatie gereedschappen: Magic Square - maak een blok van 4

Het Magic Square (”Magisch Vierkant”) gereedschap maakt in 1 stap een kopie van de selectie, spiegelt de kopie en plaatst
deze aan de rechterkant. Vervolgens worden beide objecten weer gekopieerd, vertikaal gespiegeld en aan de onderkant gezet.
Dus met 1 klik krijgt u 4 objecten: selecteer een object en klik op het Magic Square gereedschap. In het dialoogvenster kunt
u de afstand tussen de objecten veranderen. Probeer verschillende instellingen uit.

Tip: Na gebruik van de Magic Square functie, zitten de objecten nog niet aan elkaar vast. Om ze aan elkaar vast te maken
neemt u het Selectie gereedschap en schuift u de begin- en eindpunten op elkaar.

Zet voordat u de Magic Square gebruikt de selectie eerst in de juiste richting, zoals in onderstaand voorbeeld. Als u
de knop goed bekijkt ziet u dat het witte driehoekje het origineel voortstelt en de blauwe driehoekjes het resultaat.
Probeer verschillende draaihoeken uit. Hieronder ziet u verschillende effecten.
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2.3.2 Magic Square Oefening

Magic Square - Oefening

Stap 1. Klik op the Border Maker knop. Kies de Tulip uit de lijst. Stel de hoogte in op 50 mm (of 2 inch als menu Beeld op inches
staat ingesteld). Klik daarna op Motief Toevoegen en klik op OK.

Stap  2. Neem het Selectiegereedschap, selecteer de tulp, klik met rechts en kies Draaien. Klik op de eerste optie, 45 graden
en klik op OK.

Stap  3. Klik, terwijl de tulp nog is geselecteerd op de knop Verticaal Spiegelen in de Modificatie balk. De tulp is nu in de juiste
richting gedraaid om de Magic Square te gebruiken.

Stap  4. Terwijl de tulp nog steeds is geselecteerd, klikt u op de Magic Square knop. Verander niets aan de tussenruimte en
klik meteen op OK. Het resultaat is een diagonaal ontwerp. In het voorbeeld hieronder heb ik alles nog eens 45 graden gedraaid.

Stap  5. Het patroon bestaat nog uit 4 aparte delen. Neem het Selectiegereedschap en schuif de punten op elkaar om ze aan
elkaar te verbinden. Check of ze vastzitten door ze te verschuiven. Als het goed is verschuift de hele hoek.

Stap  6. Selecteer alles, klik met rechts en kies Grootte. Vul de gewenste grootte in en klik op OK. Sla het ontwerp op en gebruik
de gewenste export mogelijkheid (voor borduurmachine of quilt systeem).

Stap 1
Tulip uit Border Maker

Stap 2
45 graden gedraaid

Stap 3
Verticaal gespiegeld

Stap 4
Resultaat 45 graden gedraaid
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2.3.3 Knop Herhalen

Modificatie gereedschappen: Herhalen

De Herhaal-functie kopieert en plakt een selectie zovaak als u
in het dialoogvenster aangeeft. Het is een krachtige functie,
maar overdrijf het niet!  Pre-Design Studio is een geweldig
programma, maar het aantal punten in 1 tekening is niet
onbeperkt. Als u een complexe tekening zou herhalen wordt het
programma traag en kan zelfs vastlopen.

Tip: Na gebruik van de Herhaal-functie, zitten de objecten nog
niet aan elkaar vast. Om ze aan elkaar vast te maken neemt u
het Selectie gereedschap en schuift u de begin- en eindpunten
op elkaar.



De
el 

2 -
 W

erk
ven

ste
r e

n K
no

pp
en

19

Magic Circle

Selecteer een object en klik op de Magic Circle knop
om een krans van de selectie te maken. In het
dialoogvenster geeft u met de schuif-balken het
aantal elementen aan, (max. 24, in dit voorbeeld 7).
De Magic Circle werkt alleen maar als u eerst iets
heeft geselecteerd.

2.3.4 Knop Magic Circle

Magic Circle - Groeien

Met de optie “Groeien” wordt elk volgende object groter dan het
voorgaande in de krans. Het tweede object wordt 2x zo groot als
het origineel, het derde object wordt 3x zo groot als het origineel.
In dit voorbeeld is het originele object 1 inch, het 7e is 7 inch.

Probeer verschillende instellingen. Als het resultaat u niet bevalt
nadat u op OK heeft geklikt, klik dan op Ongedaan maken en
probeer opnieuw. De laatst gebruikte instelling is nog actief zodat
het eenvoudig is om die aan te passen.

Laatste stap: selecteer alles, klik met rechts en kies Grootte.
Type de gewenste grootte en klik op OK. Kleur zo nodig de
verschillende delen. Daarna uw tekening opslaan.

Tip: Na gebruik van de Magic Circle functie, zitten de objecten
nog niet aan elkaar vast. Om ze aan elkaar vast te maken neemt
u het Selectie gereedschap en schuift u de begin- en eindpunten
op elkaar.
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2.3.5 Voorbeeld van Combineren Magic Square en Magic Circle

Stap 1
Tekening vanuit

Border Maker

Stap 2
Lijn Splitsen

Stap 3
Het deel met de krul kopieren,

plakken, spiegelen en aansluiten.
De andere helft van het hart

selecteren en wissen.

Stap 4
Selecteren, met rechts
klikken en 135 graden

draaien

Stap 5
Magic Square

Stap 6
Eindpunten op elkaar schuiven.

Onderkant open laten

Stap 7
Resultaat van stap 6 selecteren > Magic Circle:
4 objecten, probeer instellingen tussenruimte uit.
Schuif de eindpunten in het midden op elkaar. Klaar: een doorgaand
quiltpatroon!

Selecteer het ontwerp, klik met rechts en kies Grootte. Type de gewenste
afmeting en klik op OK. Omzetten naar Steken voor uw borduurmachine of
Exporteer als Quiltformaat.
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2.4 Knoppenbalk “Beeld”

Knoppenbalk Beeld

� Raster tonen - Klik om het raster aan of uit te zetten.

Uitlijnen op raster - Met deze functie aan springen de punten tijdens het tekenen of bewerken vanzelf naar het raster.
Dit is nuttig bij het tekenen van rechte hoeken en bij het tekenen van quilt patronen, om het eerste en laatste punt op
precies dezelfde hoogte te zetten. Vergeet niet dit gereedschap daarna ook weer uit te zetten!

� Tonen/verbergen hulplijnen - Hulplijnen kunt u instellen door in de linealen te klikken. Om ze heel precies te plaatsen
kunt u inzoomen en - voordat u klikt - in de Statusbalk te kijken naar de juiste positie . Met deze knop kunt u de
hulp-lijnen tonen of verbergen.  Om hulplijnen te wissen klikt u op hetzelde punt in de lineaal. De hulplijnen worden met
de tekening opgeslagen, maar worden niet geëxporteerd of geprint.

� Punten tonen - Klik om de punten te tonen of te verbergen. Om een tekening te kunnen bewerken moeten de punten
zichtbaar zijn. Om een goed beeld te hebben van de tekening kunt u met deze knop de punten even verbergen.

� Notities tonen/verbergen - Als de Notities zichtbaar zijn worden ze ook geëxporteerd met de tekening en zijn ze ook
zichtbaar in de geëxporteerde bmp, emf en wmf.  Als u dat niet wilt, dan klikt u eerst op de knop Notities verbergen
voordat u uw tekening exporteert. (Notities worden niet geëxporteerd met de functies Exporteren naar Pem-formaat,
Exporteren naar DXF en Omzetten naar Steken, zelfs niet wanneer ze zichtbaar zijn op het scherm).

� Achtergrondafbeelding aan/vaag/uit - Maakt de achtergrondafbeelding zichtbaar, wazig of onzichtbaar. Dat is handig
om tussentijds het resultaat te zien van wat u overtrekt. Klik 1 keer om de achtergrond lichter te maken, dit
vergemakkelijkt het overtrekken.

Belangrijk. Verberg de achtergrondafbeelding vóórdat u de tekening exporteert of naar het Windows klembord
 kopiëert.

Een achtergrondafbeelding kan worden geopend via de knop Achtergrondafbeelding openen.
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2.5 Verticale Knoppenbalk: “Punten Bewerken”

Tips:

Nadat u heeft ingezoomd drukt u op de Spatiebalk van uw toetsenbord
om alle onderdelen van uw ontwerp weer in beeld te krijgen.

Voor meer Punt Bewerken opties: zie Hoofdstuk 3.4.3 Wijzigen (Onderverdelen) en
3.4.5 Wijzigen (In Gebogen Lijn, Scherpe Punt, Rechte Lijn Veranderen).

Punten Bewerken

� Selectiegereedschap - activeer dit gereedschap door erop te klikken (of met functietoets F2). Voordat u iets kunt bewerken
of wijzigen aan een lijn of deel van een tekening, moet dat altijd eerst met dit gereedschap worden geselecteerd. Klik op de
lijn of het punt dat u wilt selecteren.  Het geselecteerde deel wordt in rose weergegeven. Een selectiekader verschijnt. Houd
de Ctrl-toets op uw toetsenbord ingedrukt en klik om meedere punten te kunnen selecteren.

� Om punten te verschuiven -  neem het Selectiegereedschap, klik op een punt en verschuif het naar de gewenste plaats.

� Kleine stukjes opschuiven -  selecteer een (deel van een) tekening met het Selectiegereedschap, houd dan Ctrl ingedrukt en
gebuik de pijltjestoetsen op uw toetsenbord om de selectie een klein beetje te verschuiven.

� Lasso Selectie - Trek een selectiekader rond de punten die u wilt selecteren. Laat de muis los en neem het gewone
Selectiegereedschap. U kunt de selectie nu verschuiven, knippen, kopieren of wissen. Een snelle manier om meerdere punten
tegelijk te bewerken.

� Vergrootglas (F4) - gebruiken om in te zoomen op de selectie. U kunt ook de +toets of de -toets op het toetsenbord
gebruiken om respectievelijk in- of uit te zoomen. En u kunt het wieltje op uw muis gebruiken om in- of uit te zoomen.

� Punten toevoegen (F5) - gebruik dit gereedschap om op de plaats in de lijn te klikken waar u een nieuw punt wilt
toevoegen. U kunt ook het Selectiegereedschap gebruiken, een lijn selecteren, vervolgens met rechts klikken en
Onderverdelen kiezen om een nieuw punt toe te voegen.

� Punten losmaken / Lijnen splitsen  (F6)- voor het openmaken van objecten.
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2.5.1 Selecteren

Voordat u (een deel van) een patroon kunt veranderen moet u het eerst selecteren met het Selectiegereedschap.

Om een gesloten object te selecteren, klik in het midden. De vorm wordt roze en een selectiekader wordt zichtbaar. U kunt de selectie
nu verplaatsen, vergroten, verkleinen, roteren, Magic Square, Herhalen, Magic Circle etc.

Om de lijnen te selecteren: dubbelklik op een lijn: alles wat in een keer was getekend zal nu roze worden met een selectiekader eromheen.
Zie ook Hoofdstuk 3.4.5 hoe u lijnen kunt samenvoegen.

Om een punt te selecteren: klik op een punt - het wordt roze. Het geselecteerde punt kan nu verschoven worden om de vorm te
veranderen, of u kunt met rechts op het punt klikken en een van de beschikbare opties kiezen.

Afmeting aanpassen: beweeg de
vierkante handvatten aan de hoeken en

zijkanten van het selectiekader.
Afmeting aanpassen zonder te

vervormen: houd Ctrl toets ingedrukt
terwijl u de handvatten op de hoeken

beweegt.

Klik in dit handvat en beweeg de muis naar
boven of beneden om de selectie scheef te
trekken

Rechtsom draaien: halfronde handvat
links: klik om de selectie met 1 graad
rechtsom te draaien.

Of houd de muis ingedrukt op het
handvat en beweeg. In de statusbalk
kunt u de draaihoek zien. Laat de muis
los wanneer u de gewenste draaihoek
hebt bereikt.

Linksom draaien: halfronde handvat
rechts: klik om de selectie met 1 graad
linksom te draaien.

Of houd de muis ingedrukt op het
handvat en beweeg. In de statusbalk
kunt u de draaihoek zien. Laat de muis
los wanneer u de gewenste draaihoek
hebt bereikt.

Klik in dit handvat en beweeg de muis naar
links of rechts om de selectie scheef te trekken

Grijze, rose, gele punten: Als punten niet zijn geselecteerd zijn ze grijs. Ze worden roze bij het selecteren.
Gele punten: zijn punten op een lijn die die niet vast zit aan een onderliggende lijn. Dat is prima voor quilten,
zolang het quiltpatroon een doorgaande lijn is. Voor borduren moet u gele (losse) punten voorkomen door een
nieuwe lijn te beginnen in een bestaand punt.  Om gele punten vast te maken: Zoom in en neem het Punten
toevoegen gereedschap. Klik op het gele punt om het vast te maken. Klik daarna op het Selectiegereedschap.
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2.6 Tekengereedschappen

Tekengereedschappen

� Lijngereedschap - voor het tekenen van rechte lijnen van punt naar punt. Klik met rechts om een lijn te eindigen. Dit
gereedschap kunt u ook activeren met de functietoets F7.

� Pen (F12) - Klik en beweeg de muis om uit de vrije hand te tekenen. Laat de muis los om een lijn te eindigen. Resultaat is een
mooie vloeiende vector lijn die u met het selectiegereedschap kunt bewerken.

� Curve (F11)- Mijn favoriete gereedschap om elke willekeurige vorm te tekenen. Klik van punt naar punt, met rechts klikken
om te eindigen. Gebuik zo weinig mogelijk punten. Begin een nieuwe lijn in een bestaand punt om losse punten (geel) te
vermijden. Tip: als u tijdens het tekenen (voordat u met rechts klikt) een fout maakt, dan kunt u met de Backspace toets van
uw toetsenbord de laatste punten wissen.

� Boog (F10) - voor het tekenen van een exacte boog (max. 3 punten, dan met rechts klikken). Let op: Niet geschikt als u later
de vorm wilt wijzigen of punten wilt toevoegen. Het boog-gereedschap is bij uitstek geschikt voor backtracking in patronen
(over dezelfde lijn teruggaan om een doorgaand quiltpatroon te maken).

� Rechthoek (F8) - voor het tekenen van een rechthoek of vierkant (Ctrl-toets indrukken). Klik op het eerste punt, beweeg de
muis en klik opnieuw wanneer de rechthoek de gewenste vorm heeft.

� Cirkel (F9) - voor het tekenen van een ovaal of een cirkel (met ingedrukte Ctrl-toets). Klik in het centrum, beweeg de muis
en klik opnieuw wanneer de ovaal/cirkel de gewenste vorm en grootte heeft. Het cirkel-gereedschap niet gebruiken als u later
de vorm wilt wijzigen en punten wilt toevoegen. Gebruik in dat geval het Curve gereedschap (Vloeiende lijnen).

Belangrijk:

Om te stoppen met het Lijngereedschap, Curve en Boog: klik met rechts om de
lijn af te maken. Als u niet met rechts zou klikken en met de muis naar een knop
of menu zou willen gaan, dan blijft de ontwerppagina met de muis meescrollen!!

Nadat u iets heeft getekend is het gereedschap nog steeds actief. Om te stoppen
met tekenen neemt u het Selectiegereedschap.
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2.7 Speciale Gereedschappen:  Notities maken en bewerken

Speciale Gereedschappen

Notities plaatsen/bewerken

Plaatsen: Klik op het notitieblokje en klik daarna op de plaats in de tekening
waar u de notitie wilt plaatsen. Klik in het venster en type uw tekst, bijv.
copyright, instructies, maten, etc en klik op OK.

Bewerken: Klik op het Notitieblokje en klik op de Notitie in het scherm.
Verander de tekst en klik op OK.

Wissen: Klik op het Notitieblokje en klik op de Notitie in het scherm. Wis de
tekst en klik op OK.

Verplaatsen: neem het Selectiegereedschap, klik op de Notitie en verschuif
de notitie naar de gewenste plaats.

Draaien: Klik op het Notitieblokje en klik op de Notitie in het scherm. Kies 0,
90, 180 of 270 graden om notities te draaien. Vooral handig bij
patroontekenen. Gebruik bijvoorbeeld 270 graden voor “Middenvoor” zodat
de naam van de naad in de juiste richting staat.

Tekst grootte (Punten): als u dit vlak leeg laat blijft de tekst een maat die niet
verandert bij in of uitzoomen. U kunt de tekst grootte instellen door een
puntgrootte te typen, vergelijkbaar met tekstgrootte in een tekstverwerker.
Zie voorbeelden rechts.

Tip: Als u de Notities verbergt met de knop Tonen/Verbergen in de Beeld
menubalk, zijn de Notities nog wel aanwezig (onzichtbaar), maar zullen niet
worden geprint of geëxporteerd.

Dit is puntgrootte 10

Dit is puntgrootte 11

Dit is puntgrootte 12

Dit is puntgrootte 14

Dit is puntgrootte 16
Dit is puntgrootte 18
Dit is puntgrootte 20

Klik en type de gewenste tekst

Kies een draaihoek

Type tekstgrootte (Punten)

Klik op OK
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2.7.1 Speciale Gereedschappen: Polygon Maker, Spiral Maker, SVG importeren

Polygon Maker - Met Polygon Maker maakt u veelhoeken met elk gewenst aantal
zijden (driehoek, vijfhoek, zeskant, achthoek etc): Kies Polygon Maker in menu
Bewerken en type het gewenste aantal zijden in het dialoog venster. Een vijfhoek
is bijvoorbeeld een perfecte basis voor een kanten bakje.
Klik op OK.  Een nieuw venster opent met de mogelijkheid om het midden te
markeren. Kies Nee voor borduren of quilten. Is wel handig voor figuurzaagwerk.
De veelhoek komt terecht in het midden van de zichtbare ontwerppagina.

Speciale Gereedschappen

Spiraal Maker - Klik op het Spiraalgereedschap en kies tussen Spiraal, Werveling of Dubbele
werveling. Geef de grootte en het aantal ringen aan en klik op OK.

Tip: De werveling (swirl) is gebaseerd op een wiskundige formule die in het centrum steeds meer punten maakt
. We hebben het echter zo gemaakt dat de spiraal in het centrum stopt vóórdat de steken te klein zouden
worden. De middelste ringen worden daarom niet gemaakt. Kies daarom meer ringen dan u nodig heeft. In
bovenstaande voorbeelden: de werveling in het midden is gemaakt met 5 ringen, de dubbele werveling rechts
met 4 ringen.

Importeer SVG - SVG staat voor “Scalable Vector Graphics”. Er zijn veel Apps voor tablets zoals de iPad waarmee u kunt
tekenen en die tekening vanaf uw tablet kunt opslaan als SVG. U kunt die SVG vervolgens importeren in Pre-Design Studio en
dan gebruiken alsof u de tekening in Pre-Design Studio had gemaakt. Waarschuwing: sommige SVG bestanden openen
misschien niet correct of helemaal niet: dat komt doordat er enorm veel verschillende programma’s zijn die allemaal hun eigen
interpretatie van SVG hebben.
Een tekening vanuit Pre-Design Studio exporteren als SVG is beschreven in 3.1.5 Bestand: Exporteer als Quilt formaat.

Tip: In Hoofdstuk 5.4 leert u hoe u Polygon Maker kunt
gebruiken om sterren te maken.
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2.7.2 Speciale Gereedschappen: Tekst Invoegen

Speciale Gereedschappen - Tekst Invoegen

Met het Tekst Invoegen gereedschap kunt u TTF lettertypen die op uw computer zijn geïnstalleerd heel snel omzetten in
tekeningen. Met de zogenaamde “Dingbat” lettertypen maakt u tekeningen zonder te tekenen.

� Klik op het Tekst Invoegen gereedschap.

� In het venster kiest u een van de geïnstalleerde lettertypen. In dit voorbeeld
Times New Roman.

� Kies een Stijl, hier Vet.

� Type 120 in het vakje Punten en klik op OK.

� Type de tekst in het nieuw dialoog venter. Hier LOVE (hoofdletters). Klik op OK.

� De tekst wordt geplaatst in het midden van de zichtbare ontwerp-pagina.
Klik buiten de selectie, klik met rechts en kies Grootte. Vul de gewenste afmeting
in (hier 95 mm zodat het resultaat in de kleinste borduur-ring past). Klik op OK.

� Voor sommige lettertypen zult u hier en daar wat punten moeten verschuiven.
In dit voorbeeld wil ik de letter V iets verder naar links schuiven. Om alleen de
letter V te selecteren: klik eerst buiten de selectie. Zoom dan flink in en klik in
het midden van de V. Houd de Ctrl-toets ingedrukt en gebruik de pijltjestoets op
uw toetsenbord om de letter te verschuiven.

Zoom in, klik binnenin de letter V om de letter te selecteren, houd de Ctrl-toets
ingedrukt en gebruik de pijltjetoetsen om de letter op te schuiven.

U kunt de tekst nu verder bewerken,
omzetten naar steken voor uw
borduurmachine of u zou bijvoorbeeld van
een letter een applicatiepatroon kunnen
maken.

Tip: De functie Tekst langs Pad in menu
Bewerken wordt beschreven in Deel 3,

hoofdstuk 3.2.2
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Speciale Gereedschappen - Tekst Invoegen - Dingbat lettertypen

Dingbat lettertypen zijn tekeningen, mini-clipart collecties, die op dezelfde manier gebruikt worden als True Type Fonts (TTF),
en die in elk tekstverwerkings- of tekenprogramma gebruikt kunnen worden. Zo ook in Pre-Design Studio.

Er zijn duizenden lettertypen gratis beschikbaar op internet. Bijvoorbeeld op http://www.fontgarden.com

Download en Unzip de lettertypes die u leuk vindt in een speciale map op uw computer. Installeren: u klikt met rechts op een
TTF-bestand en kiest “Installeren”, maar..... ga niet alles onmiddellijk installeren. Kijk eerst goed welke lettertypen u echt wil
gaan gebruiken en installeer alleen die: dubbel-klik op een TTF bestand om een voorbeeld te bekijken. Als het lettertype u
bevalt, installeer het dan.

Oefening
� Open een nieuwe ontwerppagina klik op de witte kleur in het kleurenpalet om deze kleur te activeren.

� Klik op de knop Tekst invoegen.

� Kies een dingbat lettertype - in dit voorbeeld Kalocsai Flowers.TTF, gedownload van www.FontCubes.com. Laat de rest van
de instellingen ongewijzigd en klik op OK.

� Type de letter die correspondeert met de gewenste afbeelding (hier “o”) en klik op OK. Het object wordt geplaatst in het
midden van de zichtbare ontwerppagina.

� Klik buiten de selectie, selecteer dan het geheel, klik met rechts, kies Grootte. Type de gewenste afmeting. Klik op OK.

Gesloten vlakken voor borduren Doorgaande lijn voor quilten

2.7.2 Speciale Gereedschappen:  Tekst Invoegen - vervolg

Sommige lettertypen moeten een beetje bijgewerkt worden. Hier heb ik een
paar diagonale lijnen onderverdeeld en punten verschoven.

Onderverdelen: Selecteer een lijn, klik met rechts en kies
“Onderverdelen”.

<< Voor het borduurvoorbeeld links
heb ik de vlakken gesloten

gelaten.

Voor het quilt voorbeeld rechts>>
heb ik de vlakken geopend met het

“Lijnen splitsen” gereedschap en de lijnen daarna
aan elkaar vast gemaakt in één doorgaande lijn.

Daarna heb ik de Magic Circle gebruikt
met dit patroon als resultaat.

http://www.fontgarden.com
www.FontCubes.com
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2.7.3 Speciale Gereedschappen: Border Maker

Speciale Gereedschappen - Border Maker

De Border Maker (randenmaker) is de snelste manier om (quilt-)randpatronen en "panto-patronen" te maken die uit een
doorgaande lijn bestaan. U kunt ook uw eigen motieven maken: het eerste en laatste punt van het patroon moeten allebei op
hetzelfde niveau zitten.  Vervolgens opslaan via menu Bestand > Opslaan in Border Maker om uw eigen ontwerp toe te voegen
aan de beschikbare randpatronen.

Klik op de knop Border Maker. Selecteer een motief uit
de lijst, stel de gewenste hoogte in en klik op "Motief

Toevoegen". Blijf motieven toevoegen (dezelfde of andere uit
de lijst) tot de gewenste breedte is bereikt. Rechts bovenin het
dialoogvenster kunt u de totale breedte van de rand aflezen.

Klik op OK. De rand is klaar. Om de maat te verfijnen:
Selecteer alles (Ctrl+A), klik met rechts en kies Grootte. Haal
evt het vinkje weg uit het vakje "in verhouding" en klik op OK.
U kunt ook Notities toevoegen (naam van het patroon,
copyright). Het randpatroon is dan klaar om geprint te worden.

In onderstaand voorbeeld heb ik een randpatroon gebruikt dat
in elkaar geschoven kan worden. Selecteer (Ctrl+A) en kopieer
(Ctrl+C) de rand. Schuif de pagina naar boven en plak de
kopie door op Ctrl+V te drukken. Klik met rechts en verander
de Lijnkleur, schuif daarna de kopie op de juiste plaats.  Door
de tweede rand een andere kleur te geven is het eenvoudiger
om de Laser van uw longarm machine op de juiste plaats te
zetten voor de tweede rand.
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Open Achtergrondafbeelding (van bestand) - Met deze knop kunt u een afbeelding op uw computer openen om over te
trekken (elke kwaliteit - als u de afbeelding op uw scherm kunt zien is het goed genoeg). U kunt de afbeelding vervagen met
de Aan/Vaag/Uit knop in de Beeld knoppenbalk. Daarna neemt u een tekengereedschap om de afbeelding over te trekken.

Belangrijk: de afbeelding moet minder dan 1 MB zijn om te voorkomen dat Pre-Design Studio vastloopt.
Voor meer informatie: Deel 3 - Menu Achtergrondafbeelding.

2.7.4 Speciale Gereedschappen: Open Achtergrondafbeelding

Een schets, gescand op
een lage resolutie en op
de computer opgeslagen

als .jpg.

Overgetrokken met het
Curve gereedschap

De vlakken ingekleurd Geëxporteerd als
kleurenbitmap

Of kopieren, plakken, spiegelen en Omzetten naar
Steken om meteen in de borduurmachine te openen en

als Redwork te stikken

Hier wordt Pre-Design Studio het meest voor gebruikt:
een achtergrondafbeelding openen en overtrekken, de lijnen perfectioneren en

exporteren om te gebruiken in borduursoftware of omzetten naar steken voor de borduurmachine.
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Een hulplijn instellen: klik op de gewenste plaats in een van de lineaals langs de ontwerppagina.

Een helplijn wissen: klik in dezelfde plaats. Hulplijnen zijn handig bij the uitlijnen van objecten, bij het maken van
hoek-motieven en zijn onmisbaar bij patroontekenen.

Hulplijnen verbergen: klik op de knop Toon/Verberg Hulplijnen in de gereedschappenbalk Beeld:

Hulplijnen bij het ontwerpen van een hoek-patroon

Om een hoek te maken voor een randpatroon:

Kopieer het randpatroon en draai de kopie -90 graden. Schuif
de kopie op z’n plaats. Als u hulplijnen zet aan de onder en
bovenkant van de originele rand en aan de linker en
rechterkant van de gedraaide kopie, ontstaat een leeg vlak:
hierin tekent u een passende hoek.

2.8 Linealen - Hulplijnen gebruiken
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Hulplijnen bij het patroontekenen

Door bij het plaatsen van hulplijnen in te zoomen en goed in de Statusbalk
te kijken vóórdat u in de lineaal klikt, kunt u de hulplijnen tot op de mm
nauwkeurig plaatsen. Dat is belangrijk als u Pre-Design Studio gebruikt bij
het patroontekenen.

In die Statusbalk kunt u bovendien de exacte afmetingen zien van
geselecteerde lijnen. Met behulp van hulplijnen in combinatie met de
notities, kunt u uw patroon dan ook helemaal vanaf het begin in Pre-Design
Studio opzetten, en daarna op ware grootte printen.

Met deze knop in de Gereedschappenbalk “Beeld” kunt u hulplijnen tonen of
verbergen. Hulplijnen worden niet geprint of geëxporteerd, met uitzondering van de
opties Bestand > Exporteer als jpg afbeelding en Bestand > Exporteer als
Kleurenbitmap. Daarmee kunt u het volgende bereiken:

Hulplijnen gebruiken om een schaalpatroon te maken

Als u uw patroon op ware grootte opzet in Pre-Design Studio, kunt u het als
schaalpatroon met anderen delen: Zet het raster naar 50 mm (menu Beeld). Zet dan
horizontale en verticale hulplijnen op elke rasterlijn rond het patroon. De hokjes zijn
dan allemaal 5 cm.
Zorg dat uw patroon geen gesloten vlak is, zodat de hulplijnen niet door een
kleurvulling bedekt kunnen worden. In het voorbeeld hiernaast heb ik de lijn
linksonder opengemaakt met het Lijn Splitsen gereedschap.

Plaats een notitie “1 hokje = 5 cm” en kies menu Bestand > Exporteer als jpg of
Bestand > Exporteer als kleurenbitmap. De lijnen in de kleurenbitmap zijn scherper
dan in de jpg.

1 hokje = 5 cm

2.8 Linealen - Hulplijnen gebruiken
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Deel 3 - Menu’s

In Deel 3 vindt u een beschrijving van de menu’s in Pre-Design Studio,
Met daarbij tips waarom en wanneer u de functies gebruikt.

De volgorde van de hoofstukken is dezelfde als de volgorde van de menu’s in de Menubalk.

Deel 3 - Menu’s
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� Nieuw opent een nieuwe, lege ontwerppagina.

� Open opent een bestaand .pre-bestand, gemaakt in Pre-Design Studio.

� Sluiten sluit de actieve ontwerppagina, zonder het programma af te sluiten.

� Opslaan bewaart de actieve tekening in het eigen Pre-Design Studio bestandsformaat: .pre.
Deze .pre bestanden kunnen uitsluitend in Pre-Design Studio zelf worden geopend. Sla uw
tekening altijd op in het eigen .pre formaat voor om later weer te kunnen gebruiken. Het is uw
vector bronbestand.

� Opslaan als bewaart de actieve tekening in het eigen Pre-Design Studio bestandsformaat en
geeft u de gelegenheid het onder een andere naam op te slaan.

Tip: Het programma onthoudt de locatie waar u het laatst een tekening heeft opgeslagen. Dat
maakt het makkelijk om uw ontwerpen terug te vinden. Maak een speciale map voor uw
ontwerpen.
Belangrijk: Sla niets direct op op een USB stick. Reden: als u later weer iets opslaat en de USB
stick zit niet meer in uw computer dan kan het programma de “laatst gebruikte lokatie” niet
vinden! Exporteer daarom naar uw speciale map met ontwerpen en kopieer het vandaar (buiten
Pre-Design Studio om) naar een USB stick.

� Opslaan in Border Maker bewaart de actieve tekening in de juiste map waar de Border
Maker functie het kan vinden. Het gaat daarbij voorbij aan de “laatst gebruikte locatie”.

� Automatisch Opslaan kan in menu Bestand worden aan of uitgezet. Het aantal minuten voor
Automatisch Opslaan  kan worden gewijzigd in menu Opties > voorkeuren instellen.  Sommige
computers hebben moeite met Automatisch Opslaan en het programma kan zelfs vastlopen.
Als Pre-Design Studio vastloopt (en u heeft geen te grote achtergrond afbeelding open staan),
zet dan Automatisch Opslaan uit.

3.1 Menu Bestand: Open, Opslaan

Houd uw muis boven een menu-
regel en kijk in de Statusbalk voor

een beschrijving.
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3.1.1 Bestand: Invoegen, Importeren

Via Bestand > Tekening Invoegen kunt u meerdere tekeningen combineren.  Voordat u een
tekening invoegt is het handig om eerst weg te scrollen. Daarmee is het midden van het scherm
vrij en komt de geïmporteerde tekening niet bovenop de bestaande tekening terecht. De
geïmporteerde tekening wordt altijd in het midden van het scherm geplaatst.

Element Invoegen: hiermee kunt u vaak gebruikte motieven in een tekening invoegen. U vindt
een aantal voorbeelden in de map Gallery in de Pre-Design Studio programma-map (C:\Program
Files\Pre-Design Studio IV). Het ingevoegde patroon komt altijd in het midden van het venster
terecht - hier dus ook eerst weg-scrollen.

Pre-Design Studio is een vector teken programma en u kunt andere vector-tekeningen, zoals
WMF en EMF openen via Bestand > WMF/EMF importeren. BELANGRIJK: dit werkt alleen als
het geïmporteerde bestand een echt vectorbestand is. Een bitmap die geconverteerd is naar
WMF-formaat is geen vectorbestand en zal daarom niet werken.
Tip: Afhankelijk van de manier waarop de originele ontwerper het WMF bestand heeft gemaakt,
kan het na importeren honderden punten bevatten. Het bewerken daarvan zou uren kosten! In
dat geval is het veel eenvoudiger om de tekening als achtergrondafbeelding te open (via menu
Achtergrondafbeelding) en even over te trekken.

CQP importeren: hiermee importeert u een CompuQuilter patroon. U kunt het vervolgens
bewerken, combineren met andere patronen en weer exporteren als CQP (of ander quilt-
formaat). Zie 3.1.5 “Exporteer als Quilt formaat”.

SVG importeren: hiermee (of met de knop in de Speciale Gereedschappenbalk, zie 2.7.1)
importeert u een “Scalable Vector Graphic” die u kunt gebruiken alsof u de tekening in
Pre-Design Studio heeft gemaakt. Waarschuwing: sommige SVG bestanden openen misschien
niet correct of helemaal niet: dat komt doordat er enorm veel verschillende programma’s zijn
die allemaal hun eigen interpretatie van SVG hebben.
Een tekening exporteren als SVG gaat via Bestand > Exporteer als Quilt formaat 3.1.5.
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Wanneer u uw tekening exporteert, opent er een dialoogvenster waarin u de locatie en map kiest waarin de geëxporteerde
tekening wordt opgeslagen. Onthoud die plaats goed en gebruik herkenbare namen voor uw ontwerpen. Maak eventueel aparte
mappen voor borduursoftware, patroontekenen of quilten.

Exporteren = opslaan in een formaat dat geschikt is voor uw software of machine.
Na tekenen en opslaan is exporteren het belangrijkste dat u doet.

Welke Export functie u gebruikt is afhankelijk van wat u met uw tekening wilt doen:

� Gebruiken als afbeelding voor borduursoftware,

� Gebruiken als een quiltpatroon voor een quiltsysteem,

� Gebruiken als quilt/redwork/applicatie-patroon voor uw borduurmachine.

� Afdrukken van het patroon op ware grootte om als quiltpanto, als stencil of als kleding patroonblad te gebruiken.

3.1.2 Bestand: Exporteren
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Exporteer als JPG-afbeelding:
Hiermee wordt de tekening als een kleuren-jpg opgeslagen. Lijnkleur en dikte zoals gebruikt in
de tekening. Jpg bestanden zijn kleine bestanden met een lage resolutie en daardoor zeer
geschikt om te gebruiken in Emails of op een website.
Door de lage resolutie zijn JPG-afbeeldingen echter NIET geschikt voor borduursoftware.

Exporteer als Lijntekening(Ctrl+L - zwart/wit bmp met fijne dunne lijnen):
Te gebruiken in veel borduursoftwarepakketten. De tekening wordt opgeslagen als zwart-wit
bmp met fijne dunne lijnen, ongeacht de gebruikte lijndikte en/of lijnkleur in de tekening. Heeft
u gekleurde lijnen gebruikt dan kunt u deze het beste eerst omzetten naar zwarte lijnen voordat
u deze optie gebruikt. Het is even uitproberen welke pixelgrootte het best werkt met uw
borduursoftware.
Zijn de lijnen te dun, gebruik dan de volgende functie:

Exporteer als kleurenbitmap. Hiermee slaat u de tekening op als een effen kleuren-bmp.
Lijnkleur en lijndikte zoals gebruikt bij het tekenen. Perfect voor auto digitizing software, waarin
effen kleurenafbeeldingen worden omgezet in steken. Varieer met de grootte van de tekening
in combinatie met de pixelgrootte om uit te vinden wat de beste combinatie is voor uw
borduursoftware.
Voorbeelden: voor PE-Design AutoPunch: hou pixelgrootte 700 aan, open de BMP in Layout &
Editing > AutoPunch. Nadat het borduurpatroon is gemaakt kunt u de maat veranderen: omdat
AutoPunch patronen object-gebaseerd zijn, kunt u het in elke maat veranderen.
Voor Husqvarna/Viking/Pfaff en Artista gebruikt u een instelling van 1500 pixels.

3.1.3 Bestand: Exporteer als jpg, als Lijntekening, als Kleuren Bitmap

Borduursters opgelet: probeer verschillende afmetingen van uw tekening, zowel in combinatie
met de lijndikte als de export pixelgrootte, EN probeer verschillende export functies uit om de
beste combinatie met uw borduursoftware te vinden.

Bij Exporteer als jpg-afbeelding, als lijntekening en als
Kleurenbitmap, opent een extra venster waarin u de afmeting
van de tekening in pixels aangeeft. De standaard instelling van
700 is voor de meeste borduursoftware geschikt.
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3.1.4 Bestand: Exporteer als PEM Patroon, als EMF, als WMF

Exporteer als PEM Patroon: De afbeelding wordt opgeslagen als een PEM Stadium 3 bestand
dat geopend kan worden in Design Center van Brother’s PE-Design borduursoftware.

Belangrijk: Brother’s Design Center kent geen “Bezier Curves”. Gebogen lijnen in Design
Center bestaan uit polylines, rechte lijntjes die samen de curve vormen. Bij het exporteren als
PEM patroon voegt Pre-Design Studio automatisch extra punten toe aan alle lijnsegmenten van
2 cm. Om ervoor te zorgen dat uw vloeiende lijnen ook in Design Center nog steeds mooi
vloeiend zijn, moet u - voordat u als PEM patroon exporteert - uw tekening vergroten naar
tenminste 500 mm. Daarmee blijven de lijnen ook mooi in Design Center. Als kleine details toch
nog hoekig zijn in Design Center, teken die dan in Pre-Design Studio met het lijngereedschap
en gebruik meer punten in die kleine details. De uiteindelijke borduurmaat bepaalt u in de
Brother software, bij het overbrengen van Design Center naar Layout & Editing.

Exporteer als EMF Type A of B: Opslaan als EMF bestand. Type A: Dunne zwarte lijnen.
Type B: lijndikte en lijnkleur zoals gebruikt bij het tekenen. Voornamelijk voor
borduursoftware waarin vector bestanden geïmporteerd kunnen worden, zoals o.a. Art and
Stitch, Wilcom, PE-Design Next, Embird met Font Engine. Verder maakt het schitterende
lijntekeningen die geïmporteerd kunnen worden in tekstverwerkingsprogramma’s. Handig om
te gebruiken in uw eigen borduurboek met afbeeldingen van uw eigen ontwerpen.

Exporteer als WMF: Slaat de lijnen van uw tekening op als vector WMF bestand, lijndikte en
lijnkleur zoals gebruikt bij het tekenen. WMF bestanden kunnen worden gebruikt in PE-Design
Layout & Editing (versie 7 en 8), via Afbeelding naar Steek > AutoPunch > Create Lines.
Gebruik hiervoor lijndikte 1 mm (1/32”) in Pre-Design Studio. Daarna naar WMF exporteren en
als afbeelding openen in Layout & Editing.
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Via "Exporteer als Quiltformaat" slaat u uw tekening op voor computergestuurde longarm quilt systemen.
Hieronder vindt u de omschrijving van de verschillende formaten. Zorg ervoor dat bij herhaal-patronen het
eerste en laatste punt van een patroon op hetzelfde niveau liggen. Teken altijd het volledige pad, in de
juiste naai-volgorde, om sprongsteken te voorkomen en zet nooit punten op plaatsen waar lijnen elkaar
kruisen.
Kies menu Bestand > Exporteer als Quiltformaat of gebruik de knop in de
Algemene Gereedschappenbalk. In het venster dat opent kiest u het
gewenste Bestandstype uit de keuzelijst.

*.dxf (IntelliQuilter, StatlerStitcher): hiermee wordt de tekening
opgeslagen als AutoCAD vector DXF formaat: teken in een doorgaande lijn,
in de gewenste naai-volgorde, om sprongsteken te voorkomen.

Voordat u exporteert als DXF verandert u de maat van uw tekening (Alles selecteren, met rechts klikken
en Grootte kiezen). Voor IntelliQuilter gebruikt u minstens 20 inch (500 mm) om een hoge-resolutie DXF
te krijgen. Voor Statler Stitcher opent u de DXF in AutoSketch om er de First en Last macro aan toe te
voegen (zie video op website).

*.pat (ABM Innova): Belangrijk: voordat u exporteert naar PAT-formaat, centreert u het patroon met
Ctrl-Y. Ook kunt u de grootte van uw tekening het beste naar de gewenste afmeting of groter zetten.
Kleiner maken in ABM Innova zelf kan prima, maar groter maken in Innova levert hoekige lijnen op.

*.cqp (CompuQuilter): Afmeting aanpassen en patronen herhalen kan in CompuQuilter zelf. U kunt ook
CQP patronen importeren in Pre-Design Studio en combinaties maken.

*.hqf (Handi Quilter): na exporteren als HQF formaat verschijnt er een venster met daarin de afmeting
van het patroon. Check of dat past in uw quiltsysteem! Zo niet, klik dan op “Grootte aanpassen”, daarna
opnieuw exporteren. U kunt ook copyright-informatie en notities toevoegen.

*.plt (QBOT): na exporteren als QBOT formaat verschijnt een venster waarin u notitites/copyright
informatie kunt toevoegen. Gebruik voor QBOT niet meeer dan 16 tekens.

*.txt (PC-Quilter): na exporteren als HQF formaat verschijnt er een venster waarin u het startpunt kunt
kiezen (in het midden of linksonder), of kunt aangeven of het een herhaal-patroon is. U kunt ook noties /
copyright informatie toevoegen.

*.ssd (Side Saddle): na exporteren als SideSaddle formaat verschijnt een venster waarin u
notitites/copyright informatie kunt toevoegen.

*.svg (scalable vector graphics) is een populair vector-formaat. U kunt uw SVG openen in diverse
snijmachines/software, zoals de Silhouette en Make the Cut en op de Brother Scan N Cut Online Canvas
website. Check altijd de afmeting als u het in uw snijmachine/software heeft geopend.

3.1.5 Bestand: Exporteer als Quiltformaat
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Veel borduurmachines kunnen het DST formaat direct gebruiken. Kan uw machine het DST bestand
niet openen (en u weet zeker dat het ontwerp in de borduur-ring van uw machine past), zet het
bestand dan om naar het juiste borduurformaat met “Pulse Ambassador”. U kunt registreren en het
bestand online omzetten via http://www.pulsemicro.com/  (Versie 13.1.1.4155 van dit programma
wordt meegeleverd op de Pre-Design Studio CD-rom).

Naar steken omzetten: De lijnen worden opgeslagen als DST bestand, klaar voor gebruik in uw
borduurmachine.
In het dialoogvenster kunt u de steeklengte invoeren, kiezen tussen een enkele stiksteek (Normal),
driedubbele steek (Bean stitch), Blanket (Flanelsteek) of Satijnsteek. Aan/afhechten, de machine
laten stoppen tussen de losse onderdelen van de tekening om garen te wisselen of applicaties te
maken, en kiezen voor Auto Branching om doorgaande patronen (Redwork) te maken. Nadat u deze
instellingen heeft ingevoerd klikt u op Omzetten en uw tekening wordt opgeslagen in DST-formaat.
Let op, dit kan enkele minuten duren. Sla het bestand op en kopieer het daarna naar een USB-stick
die in uw borduurmachine past.

Belangrijk:  Zorg ervoor dat het ontwerp in de borduurring van uw machine past vóórdat u de
tekening naar steken omzet!
Kijk in de handleiding van uw borduurmachine welke afmeting u kunt borduren.

3.1.6 Bestand: Naar Steken Omzetten

http://www.pulsemicro.com/ambassadordownload
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3.1.7 Bestand: Omzetten naar Steken - instellingen voor applicaties en “redwork”

Menu Bestand > Naar steken omzetten: instellingen voor Applicaties: met de combinatie Steeksoort Blanket + Meerdere
kleuren, krijgt u drie lagen steken:
1. stiksteek: applicatie stof, om het applique lapje uit te knippen
2. stiksteek: applicatie positie, de lijn die aangeeft waar het uitgeknipte lapje geplakt moet worden
3. Blanket Stitch (flanel steek) waarmee het lapje wordt vastgestikt.

Menu Bestand > Naar steken omzetten: instellingen voor Redwork: zet "Auto Branching
(Redwork)" aan, Steeksoort Normal, steeklengte 3 mm
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3.1.8 Bestand: Omzetten naar Steken - instellingen voor zigzag lijnontwerpen

Menu Bestand > Naar steken omzetten: instellingen voor zigzag lijnontwerpen:
Met de combinatie Steeksoort Satin + Meerdere Kleuren krijgen alle losse lijnen van uw tekening hun eigen kleur. U kunt deze
combinatie gebruiken voor stokpoppetjes, zigzag lijnontwerpen, dierentekeningen etc. Hieronder vindt u enkele voorbeelden ter
inspiratie.

Teken de delen die dezelfde kleur moeten krijgen met het
Curve (vloeiende lijn) gereedschap, aan elkaar vast, als
een apart object. Maak de lijnen die een eigen kleur
moeten krijgen niet aan elkaar vast.

Selecteer alles (Ctrl+A), klik met rechts en kies Grootte.
Stel de gewenste afmeting in die moet passen in de
borduurring van uw machine. Kies Steeksoort Satin,
steeklengte 2.5 mm, spacing 0.3 mm (een hogere waarde
zet de steken verder uit elkaar). Zet Aan/afhechten aan,
en zet ook "Meerdere kleuren" aan. Klik dan op OK.
Kopieer dit DST bestand naar een USB stick voor uw
borduurmachine. Let op: DST bestanden bevatten geen
kleur-informatie, alleen maar kleurwisselingen: u kunt de
kleuren in uw machine veranderen of anders het bestand
in uw borduursoftware importeren en daar de kleuren
veranderen.
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Met Bestand > Tekening afdrukken wordt uw tekening op ware grootte afgedrukt, verdeeld over
meerdere genummerde pagina’s. Zorg ervoor dat de tekening de juiste maat heeft. De maat kan
aangepast worden via  menu Wijzigen > Grootte. Als u Notities geplaatst heeft dan worden deze ook
afgedrukt, tenzij u de notities eerst heeft verborgen via de knop in de gereedschappenbalk.
Daarna kiest u Bestand > Tekening afdrukken. Een nieuw venster opent waarin u de volgende opties kiest:

Via Bestand > Tekening afdrukken wordt de tekening afgedrukt in precies dezelfde afmeting als
u in uw tekening gebruikt hebt. Handig voor borduren, quilten, patroontekenen, patronen
maken voor houtsnijwerk of een kleurboek maken voor de (klein)kinderen. Het is ook perfect
voor de Brother Scan N Cut snijmachine!

Gebruik kleine Post-it blaadjes om
de genummerde vellen even vast
te plakken aan de tafel. Op die

manier voorkomt u dat de vellen
papier ineens naar het plakband

schieten!

3.1.9 Bestand: Tekening Afdrukken, Schermafbeelding Afdrukken

� Lijnen afdrukken als dunne lijnen. Niet aanvinken als u de lijndikte
wilt gebruiken waarin u de tekening hebt gemaakt.

� Lijnen afdrukken in kleur. Zet een vinkje als u de lijnen in de
gebruikte kleuren wilt afdrukken.

� Print genummerde vlakken. Handig bij patronen voor paper piecing,
handwerk, tiffany, figuurzaagwerk. Er wordt een extra pagina
afgedrukt met de nummers en de gebruikte kleuren voor elk vlak.

De linker bovenrand van uw tekening zal altijd linksboven in de hoek worden afgedrukt. Wilt u
meer ruimte, teken dan een klein lijntje linksboven buiten het patroon, dan vormt dat lijntje de
linker bovenhoek. Zet daarbij Afdrukvoorbeeld aan. Zie volgende pagina.

Met Bestand > Schermafbeelding afdrukken wordt de tekening op één vel papier afgedrukt,
ongeacht de grootte van de tekening. Notities die zichtbaar zijn worden ook afgedrukt. Het patroon wordt
dus afgedrukt zoals het op het scherm te zien is.
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Bestand > Afdrukvoorbeeld: dit is niet dezelfde functie als in andere programma's. In Pre-Design Studio toont of verbergt u
hiermee de pagina's op de ontwerppagina. Dit maakt het heel eenvoudig om een hulplijntje te tekenen voor extra marge. Zodra
u het heeft getekend en het lijntje selecteert en verschuift, ziet u meteen welk effect het heeft op de plaats van de tekening op
het papier.

Zet Afdrukvoorbeeld aan om te zien hoe het patroon verdeeld wordt over de te printen pagina's (beginnend in de linker
bovenhoek).
Bepalen waar het patroon op het papier komt. Teken en lijntje linksbovenin, buiten het patroon. U kunt meteen zien hoe
het patroon opschuift.

3.1.10 Bestand: Afdrukvoorbeeld, Printer-instelling, Afdrukstand

Printer-instelling. Hiermee kiest u het papierformaat en de juiste printer. U
kunt ook van uw tekening een PDF maken als u een programma heeft als
Adobe Acrobat, of het gratis CutePDF van http://www.cutepdf.com/).

Afdrukstand staat standaard op "Automatisch" en kiest de meest
economische manier van printen. U kunt ook zelf een afdrukstand kiezen:
Staand of Liggend. Het effect kunt u meteen op de ontwerppagina zien.
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De meeste onderdelen van het menu Bewerken spreken voor zich: Ongedaan maken en Opnieuw (meerdere
stappen). Knippen, Kopiëren en Plakken hebben hun eigen knop in de Algemene Gereedschappenbalk.
Klikken op een knop is sneller dan uit een menu kiezen.

Schermafbeelding naar klembord stuurt een afbeelding van het patroon naar het Windows
klembord.
Daarna plakt u de afbeelding in een ander programma, bijvoorbeeld in een borduurprogramma waarin
u afbeeldingen vanuit het klembord kunt gebruiken. U kunt de afbeelding ook plakken in een
tekstverwerker om er eigen handleidingen mee te maken maar u kunt het natuurlijk ook weer
gebruiken als achtergrondafbeelding voor een nieuwe tekening in Pre-Design Studio. Menu
Achtergrondafbeelding > Openen via Klembord. Erg handig om eerst snel iets te tekenen en er dan een
afbeelding van te maken om precies te gaan overtrekken.

Als Vectoren Kopieren: Met deze functie kopieert u de vector informatie naar het Windows
Klembord, waarna u de tekening als vectoren kunt plakken in andere tekenprogramma’s zoals Art
and Stitch, Adobe Illustrator en AutoSketch: Selecteer een tekening, kies menu Bewerken > Als
Vectoren Kopiëren. Open vervolgens het andere tekenprogramma en kies menu Bewerken >
Plakken Speciaal. Dit is een supersnelle manier om Pre-Design Studio met andere vector
programma’s te laten samenwerken.

Plakken plakt de kopie van het Windows klembord in het midden van het scherm.  Tip: voordat
u iets plakt, scroll dan zover dat het midden van het scherm leeg is. Dan plakken. Daarmee komt
u dat uw kopie bovenop iets anders terecht. Daarna op z’n plaats schuiven.

Plakken Speciaal (vectoren): Met deze functie kunt u vectoren die in andere software naar het
Windows Klembord zijn gekopieerd in Pre-Design Studio plakken.

Dupliceren: Plaatst een kopie iets naast het origineel op de ontwerppagina. Het is kopiëren en
plakken in 1 stap, waarbij u de kopie ook daadwerkelijk kunt zien.

Magic Circle: maakt een krans met het gewenste aantal objecten. Magic Circle heeft zijn eigen
knop in de Modificatie gereedschappenbalk. Zie Hoofdstuk 2.3.3.

Polygon Maker: maakt veelhoeken met een gewenst aantal zijden. Polygon Maker heeft zijn
eigen knop in de Speciale gereedschappenbalk. Zie Hoofdstuk 2.7.1.

3.2 Menu Bewerken
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3.2.1 Bewerken: Grid Maker

Met Grid Maker maakt u snel patchwork blokken: type de gewenste afmetingen en het aantal
horizontale en vertikale blokken en klik op OK.  Daarna neemt u het Lijngereedschap en trekt u
diagonale lijnen om het patchwork blok te maken.
Opmerking: Grid Maker heeft geen eigen knop in de Gereedschappenbalk.

Plak vervolgens de afbeelding via Menu
Achtergrondafbeelding > Openen via >
klembord en teken dan de quiltlijnen.

Met zo’n template kunt u eenvoudig zien
waar u het quiltpatroon moet tekenen en
welke delen u leeg moet laten om de vorm
van de ster te versterken. Het leeg laten van
vlakken zorgt ervoor dat deze delen in de
quilt “opbollen”. In dit voorbeeld de
stervorm.

1. Kies Menu Bewerken > Grid Maker.
Type de maat van het gewenste blok (in
mm) en het aantal horizontale en
vertikale  vlakken. Klik op OK.

2. Pak het lijngereedschap en trek
diagonale lijnen.

3. Kies een kleur uit het kleurpalet en klik
in de vlakken om ze te kleuren.

U kunt het patroon nu als volgt gebruiken:
Afdrukken - bijvoorbeeld als paper piecing patroon.
Exporteer als kleurenbitmap om te gebruiken in borduursoftware om quiltlabels te maken
Als afbeelding: Kopieer naar klembord. Menu Bewerken > Schermafbeelding naar klembord
Zie voorbeeld hieronder:
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3.2.2 Bewerken: Tekst langs geselecteerd Pad

Tekst invoegen heeft zijn eigen knop in de Speciale Gereedschappenbalk. Zie Hoofstuk 2.7.2.

Tekst langs een geselecteerd pad:

1. Klik op de kleur wit in het kleurenpalet om die kleur te activeren.

2. Neem het Curve-gereedschap om een pad te tekenen voor de tekst. Teken het in één
keer, als één object. Teken altijd een pad in de leesrichting, van links naar rechts of van
boven naar beneden. Als het op een andere manier is getekend komt de tekst door
elkaar. Getekend van rechts naar links geeft een gespiegelde tekst. Maak een vloeiende
lijn, geen scherpe hoeken omdat de letters anders door elkaar heen komen.

3. Pak het selectiegereedschap en dubbelklik op het zojuist getekende pad om het te
selecteren. BELANGRIJK. U kunt het pad alleen op deze manier selecteren. Elke andere
manier geeft niet het juiste effect.

4. Kies menu Bewerken > Tekst langs geselecteerd pad invoegen. Kies een lettertype en
klik op OK.

5. Type de tekst en klik op OK.

6. Kleur de tekst: kies een kleur van het kleurenpallet en klik in de letters. Inzoomen helpt!

Tips:

Als de tekst niet mooi op elkaar aansluit, type de tekst opnieuw maar nu met wat spaties. In
het voorbeeld links heb ik 2 spaties getypt voordat ik Pre Design Studio heb getypt.

Nadat de tekst is gemaakt, kan deze nog gedraaid, groter of kleiner gemaakt worden of van
extra effecten worden voorzien.

Als de tekst door elkaar gehusseld is: dan heeft u wellicht het pad niet van links naar rechts
getekend en/of heeft u het pad niet geselecteerd door te dubbelklikken voordat u de tekst
invoerde.

Voor een ander effect: teken het pad van rechts naar links.
Pak het Selectiegereedschap en dubbelklik op het pad. Kies Bewerken > Tekst langs
geselecteerd pad invoegen. De tekst komt nu aan de andere zijde van het pad. Draai de tekst
nu 180 graden.
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3.2.3 Bewerken: Meander (Stippel) Vulling

Meander Fill: vult een gesloten vorm met een vector meander pad. U kunt een tussenruimte
instellen en kunt voor een keurig pad kiezen of het een grillig effect geven.
Belangrijk: Dit is een handige functie, maar wel gevoelig. U moet ervoor zorgen dat de
breedte/hoogte van een geselecteerde gesloten vorm minstens 150 mm (6 inch) is, anders loopt
het programma vast! U kunt achteraf de afmetingen van het resultaat aanpassen.

Voorbeeld 1
Kies menu Bestand > Element invoegen en selecteer “Star6.pre”
Terwijl de ster nog is geselecteerd kiest u menu Bewerken > Meander Vulling. Gebruik als
tussenruimte 6 mm (0.25 inch) en klik op OK.
Het resultaat kan bewerkt worden door punten te verschuiven zodat de lijnen van de vulling niet
over de contour heen gaan. U zult wellicht ook de hele vulling een beetje moeten verschuiven.

Voorbeeld  2
Open een nieuwe ontwerppagina, Kies menu Bestand > Element invoegen en selecteer opnieuw
“Star6.pre”. Terwijl de ster nog is geselecteerd kiest u menu Bewerken > Meander Vulling.
Gebruik als tussenruimte deze keer 12 mm (.50 inch) en klik op OK.
Met deze grotere tussenruimte is het resultaat minder precies. U kunt het resultaat bewerken -
schuif het een beetje op naar het midden van de ster.

Voorbeeld  3
Nieuwe ontwerppagina, zelfde Star6.pre invoegen. Menu Bewerken > Meander Fill. Gebruik deze
keer weer tussenruimte 6 mm (0.25 inch). Schuif de “Grillig” balk halverwege naar rechts en
klik op OK.

Voorbeeld  4
Zelfde stappen als Voorbeeld 3, maar nu de “Grillig” balk helemaal naar rechts.

Probeer verschillende instellingen uit en noteer de instelling die u het meest aanspreekt.

Eigenschappen:
Geeft de afmetingen aan van het
ontwerp alsmede de tijd dat het
bestand open is geweest.

Voorbeeld  1
Spacing 0.25 inch

Voorbeeld  2
Spacing 0.5 inch

Voorbeeld  3
Spacing 0.25 inch

“Grillig” halverwege

Voorbeeld  4
Spacing 0.25 inch

“Grillig” helemaal rechts
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In het menu Beeld kunt u de Inches in Millimeters veranderen en omgekeerd. U kunt kiezen in welke kleur
u tekent en hoe u uw raster wilt instellen. Hieronder een paar tips waarom en wanneer u deze functie
gebruikt.

Menu Beeld > Alleen lijnen:
Wanneer u Pre-Design Studio gebruikt voor het maken van quiltpatronen / lijntekeningen, heeft u geen
kleuren nodig. De instelling “alleen lijnen” zal in dat geval volstaan.
Maar ... Zou u “lijnen en kleuren” hebben geactiveerd dan ziet u onmiddellijk of er punten verkeerd
geplaatst zijn zodra de tekening met een kleur gevuld wordt. Quiltpatronen / lijntekeningen moeten
worden getekend in de volgorde zoals u deze gestikt wil hebben: Zet nooit punten op plaatsen waar lijnen
elkaar kruisen. Beeld > Lijnen en Kleuren is hiermee een handig waarschuwingssysteem:)

Menu Beeld > Lijnen en kleuren:
Als u Pre-Design Studio gebruikt voor het maken van uw eigen borduurtekeningen en u gebruikt
Exporteren als kleurenbitmap, dan moet u de tekening inkleuren. U kunt daarom menu Beeld > Lijnen en
Kleuren activeren. Echter..... tijdens het overtrekken van een achtergrondafbeelding is het makkelijker om
het beeld eerst naar “Alleen lijnen” te zetten. Daarmee blijft de achtergrondafbeelding zichtbaar.

Met stof gevuld: Als u applicaties maakt met Pre-Design Studio dan krijgt u met deze instelling een
indruk van het resultaat van uw applicatie. Zie Deel 4, Kleur hoe u vlakken met stof kunt vullen.

Menu Beeld > Haarlijnen:
De lijnen worden weergegeven in 1 pixel breedte, ongeacht hoever u inzoomde en ongeacht in welke
lijndikte getekend wordt. Handig voor precisie werk.

Zoom: De snelle manier om alles op uw ontwerppagina in beeld te brengen is op de Spatiebalk drukken.

Menu Beeld > Raster Instellen:
Om het raster in te stellen. Als u het vinkje bij “In verhouding” weghaalt, dan krijgt u een rechthoekig
raster.
Het raster is handig bij het tekenen van symmetrische patronen maar ook bij het patroontekenen. Met de
knop “Punten uitlijnen op raster” in de gereedschappenbalk Beeld springen de punten tijdens het tekenen
of het bewerken naar het raster. Vergeet niet om deze functie ook weer uit te zetten, anders blijven de
punten naar het raster springen. Tonen of verbergen van het raster kan met de knop “Toon/Verberg het
raster” in de gereedschappenbalk Beeld.

Menu Beeld> Inches of Millimeters. Naar millimeters veranderen doet u via menu Beeld: klik op
de lijn MM. Alle instellingen die gerelateerd zijn aan inches of millimeters worden automatisch aangepast.
Evt terug naar inches: menu Beeld: klik op de lijn Inches.

3.3 Menu Beeld
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In Menu Wijzigen kunt u Lijnstijl of Lijndikte aanpassen van geselecteerde lijnen, of -
wanneer er niets is geselecteerd - voor nieuwe lijnen.
De functies Spiegelen, Verticaal Spiegelen en Draaien hebben hun eigen knoppen.
Klikken op een knop is sneller dan kiezen uit een menu.

Menu Wijzigen is de basis voor het rechtermuis-menu en in de meeste gevallen zult u
simpelweg met rechts klikken en een optie kiezen.
Sommige menu-onderdelen lijken hier een beetje misplaatst: Dupliceren zit
bijvoorbeeld ook in het menu Bewerken en de functie Inzoomen op Selectie zit in menu
Beeld. Deze functies zijn hier in menu Wijzigen ondergebracht om ze ook beschikbaar
te hebben in het rechtermuis-menu.

Inzoomen selectie: zoomt in op een geselecteerd deel. Erg handig bij precisie werk.
Om alles weer in beeld te krijgen drukt u op de Spatie-balk.

3.4 Menu Wijzigen en het rechtermuis-context menu
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3.4.1 Wijzigen: Lijnstijl, Lijndikte

Aaneengesloten

Gestreept

Gestippeld

Streep Punt

Streep Punt Punt

Streep Streep Punt

Lange Streep Punt

Met Lijndikte 0.5 mm
Voorbeelden:

Lijndikte:
Keuze uit 13 lijndiktes voor alle nieuwe lijnen in een tekening.
Dikte 0 = 1 pixel breed. Alle andere diktes zijn in mm (of in
inch wanneer u in menu Beeld voor inches heeft gekozen).

<< Beschikbare lijndiktes (links millimeters, rechts inches).

Met Lijndikte 1 mm

Lijnstijl:
Aaneengesloten: standaard lijnstijl voor de meeste tekeningen.
Gestreept, gestippeld en diverse combinaties daarvan: deze stijl wordt gebruikt om
losse patroondelen te koppelen voor het IntelliQuilter quiltsysteem.

Bij het Patroontekenen is een combinatie van Lijnstijl, gekleurde lijnen en Lijndikte
handig voor naadtoegiften, coupenaden etc.
Met Stippellijnen in lijndikte 4 of 5 mm kunt u patronen tekenen voor Swarovski
kristallen.
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Belangrijk! Pas de grootte aan vóórdat u uw tekening afdrukt of exporteert

� Teken zo groot mogelijk. Maak een tekening minstens  300-500 mm (12 - 15 inch). Gebruik
zo min mogelijk pounten en zet ze niet te dicht op elkaar.

� Bewerk de tekening door punten te selecteren en te verplaatsen totdat u tevreden bent met
het resultaat.

� Neem het Selectiegereedschap, selecteer alles, klik met rechts en kies Grootte. Type de
gewenste afmeting en klik op OK.

Afhankelijk van wat u met uw tekening gaat doen kiest u in het menu Bestand:

Exporteer als jpeg afbeelding:  Grootte van de tekening zelf is niet belangrijk. Kies na het
opslaan de gewenste pixelgrootte. Gebruik deze functie voor tekeningen die u op een website
gaat gebruiken of in een Email wilt versturen. Jpg-formaat is NIET geschikt voor borduursoftware.

Exporteer als lijntekening:  Grootte van de tekening is NIET de afmeting van het
borduursel. De borduurmaat wordt in uw borduursoftware bepaald, niet in Pre-Design Studio. De
lijndikte is in alle gevallen 1 pixel “dun”.

Exporteer als kleuren bitmap: Grootte van de tekening is NIET de afmeting van het
borduursel. Als u deze functie gebruikt, wordt het bestand opgeslagen als bmp-formaat. Daarna
moet u de pixelgrootte aangeven. Kies een grootte tussen 700 en 1500 pixels. Heeft uw
borduursoftware dikkere lijnen nodig experimenteer dan even met de grootte van het patroon in
combinatie met het aantal pixels bij exporteren, om de beste combinatie voor uw
borduursoftware te vinden. Noteer deze combinatie en blijf die in het vervolg gebruiken.

Exporteer als PEM-patroon: Pas de afmeting van uw tekening aan naar tenminste 500
mm, vóórdat u deze functie gebruikt. Dit om hoekige lijnen in Design Center te voorkomen.
Mochten kleine ronde details toch nog hoekig zijn in Design Center, teken ze dan met het rechte
lijngereedschap en exporteer opnieuw.

3.4.2 Wijzigen: Grootte

Exporteer als EMF (A of B) - Exporteer als WMF - Exporteer als Quiltformaat :
Verander de afmetingen van uw tekening in het gewenste borduur/quiltformaat vóórdat u een van deze functies gebruikt. DXF voor
IntelliQuilter: verander de afmetingen naar minimaal 500 mm (20 inch) om zo een hoge resolutie DXF te krijgen.

Naar steken omzetten: Verander de afmetingen van uw tekening in het gewenste borduurformaat vóórdat u deze functie gebruikt. Check
de handleiding van uw machine  voor de maat van uw borduurring.

Tekening afdrukken: Afmetingen aanpassen zoals u die op papier wenst.

Schermafbeelding afdrukken: Afmeting aanpassen is niet nodig, de tekening komt altijd op 1 vel papier.
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Centreren (Ctrl+Y) centreert een selectie. Als er niets is geselecteerd wordt hiermee
alles gecentreerd.

Echo: beschreven op volgende pagina

Onderverdelen is een andere manier om een punt toe te voegen: klik met het
Selectiegereedschap op een lijn (niet op een punt), klik met rechts en kies
Onderverdelen om een punt in het midden van het lijnsegment toe te voegen.

Simplify (Vereenvoudigen) vermindert het aantal punten in een tekening. Handig
wanneer een geimporteerde tekening teveel punten heeft zoals WMF bestanden.
Probeer de functie eerst met de korte afstand instelling van 1,59 mm (0.06 inch). Is
het resultaat onvoldoende, klik dan op Ongedaan maken en probeer een andere
waarde. U kunt een tekening het beste onder een andere naam opslaan voordat u dit
gaat uitproberen.

Het programma verwijdert punten die afwijken van de naastliggende punten met een kortere
afstand dan de gekozen waarde. Hoe korter de afstand hoe minder punten er worden verwijderd.
Met een grotere afstand worden meer punten verwijderd. Omdat elk patroon weer anders is zult
u verschillende waarden moeten uitproberen. De knop Ongedaan maken is een handige hulp!

3.4.3 Wijzigen: Centreren, Onderverdelen, Vereenvoudigen

Voorbeeld van Simplify
(zoom in om het verschil te zien):
Links: origineel (meander vulling)
Rechts: Vereenvoudigen, afstand
1.59 mm (0.06 inch).

Standaard instelling (menu Beeld in inches) Standaard instelling (menu Beeld in mm)
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3.4.4 Wijzigen: Echo

Echo quilten is een traditionele quilt techniek waarmee parallelle lijnen rondom een
applicatie in een quilt gemaakt worden.

1. Open een applicatie-tekening of open een foto van een applicatie via menu
Achtergrondafbeelding > Openen via Bestand. In dit voorbeeld "Echo lesson
background.png", in de map Pattern Samples in de Pre-Design Studio programma map.

2. Selecteer het bestand en klik op Openen. In het volgende venster (Instellingen
achtergrondafbeelding" verandert u de Breedte naar 152 mm (6 inch). Klik op OK. Maak
de afbeelding vaag met de knop Achtergrondafbeelding Aan/Vaag/Uit.

3. Neem het 3pt-boog gereedschap en teken de bogen rond de harten en cirkels: klik 3
punten en klik met rechts om een boog af te maken. Klik in het laatste punt om de
volgende te starten, 3 punten en weer met rechts. Teken zo de 12 bogen. Wanneer u de
laatste tekent, hou dan een klein beetje ruimte tussen deze laatste boog en de eerste.

4. Neem het Selectiegereedschap, druk op Ctrl+A, klik met rechts en kies Echo. Neem 4
echo's, met een tussenruimte van 6.3 mm  (0.25 inch).

5. Als laatste verbindt u alle echo's met elkaar: het laatste punt van de eerste echo schuift
u bovenop het eerste punt van echo 2. Dan het laatste punt van echo 2 op het eerste punt
van echo 3 etc. Daarmee krijgt u een doorgaande lijn. Inzoomen (scrollwieltje, of Plus toets
toetsenbord) helpt!

Als het goed is heeft u nu een patroon dat lijkt op "Echo Finished.pre" in dezelfde map.
Opslaan en exporteren in een van de quiltformaten, of afmeting aanpassen en Omzetten
naar Steken voor uw borduurmachine.

Verbind het laatste punt van
de eerste echo met het

eerste punt van echo 2 etc,
om een doorgaande lijn te

krijgen.
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3.4.5 Wijzigen: in Gebogen Lijn, Scherpe Punt, Rechte Lijn Veranderen

In gebogen lijn veranderen (lijnen samenvoegen)
Als u met het Selectiegereedschap dubbelklikt op een lijn, zal het pad dat in een keer
was getekend geselecteerd worden (het wordt roze ten teken dat het is geselecteerd).
Als dat niet het hele pad is en u wilt het volgende - niet geselecteerde - deel met de
selectie verbinden, klik dan op het laatste roze punt, klik met rechts en kies “in
gebogen lijn veranderen”. De twee delen worden nu samengevoegd als 1 pad.

Voorbeeld gemaakt met Border Maker. De eerste twee
harten zijn samengevoegd zoals hierboven beschreven

In scherpe punt veranderen. Klik met rechts op een punt en kies “In scherpe punt
veranderen”. Als u daarna  dubbelklikt op de lijn zult u zien dat niet meer de hele lijn
wordt geselecteerd (niet alles wordt roze). Het pad zit nog wel vast.

Om een pad te splitsen EN los te maken neemt u het Splits Lijn gereedschap, klikt u
op een lijn, niet op een punt. Beweeg de muis om de lijn open te maken.
Belangrijk: Neem daarna het Selectiegereedschap om de punten naar de juiste plaats
te schuiven.

In rechte lijn veranderen
Om een vloeiende lijn in een rechte lijn te
veranderen neemt u het Selectiegereedschap,
klikt u op een lijndeel (niet op een punt), klikt
met rechts en kiest u In rechte lijn veranderen.
De lijn en de bijbehorende begin en eindpunten
zijn nu rechte lijn. In dit voorbeeld heb ik 4
punten tegelijk geselecteerd, daarna in rechte
lijn veranderd.
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3.4.6 Wijzigen: Naar Voorgrond, Naar Achtergrond

Naar voorgrond en naar achtergrond kunnen helpen bij het selecteren van een
object dat gedeeltelijk onder een ander object ligt dat later werd getekend. Zie
bijvoorbeeld de oefening in Hoofdstuk 5.4 Sterren maken met Polygon Maker.

Een andere reden om de functies te gebruiken is als een object niet kan worden
ingekleurd. In Deel 4 kunt u zien dat objecten niet altijd hoeven te worden ingekleurd.
Besteed daarom niet te veel tijd aan het inkleuren.
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In het menu Opties kunt u uw eigen voorkeuren aangeven of terugzetten naar standaard.

Opties > Voorkeuren instellen:
Als u hier lijnkleur en lijndikte verandert, worden die veranderingen toegepast in alle nieuwe
tekeningen (via menu Bestand > Nieuw).

Automatisch Opslaan:
Erg handig. U kunt de functie evt uitzetten via het menu Bestand, maar gewoon aan laten staan
is het beste! Als u een nieuwe tekening maakt en u heeft hem niet zelf opgeslagen, dan vraagt
het programma na 4 minuten of u het bestand wilt bewaren. Altijd op Ja klikken!  Zelfs als het
er niet uitziet: met een beetje bewerken en een paar klikken kan het zomaar uw beste patroon
worden :)

Belangrijk: Sommige computers hebben moeite met Automatisch Opslaan en het programma
kan zelfs vastlopen. Als Pre-Design Studio vastloopt (en u heeft geen te grote achtergrond
afbeelding open staan), zet dan Automatisch Opslaan uit. Zorg er dan wel voor dat u zelf
regelmatig op de knop Opslaan in de Algemene Gereedschappenbalk klikt.

Grootte geëxporteerde afbeelding: hier kunt u de pixelgrootte instellen voor geëxporteerde
kleuren bitmaps of lijntekeningen. Standaard is 700 pixels, geschikt voor de meeste
programma's. Artista heeft 1200 pixels nodig en Husqvarna/Viking/Pfaff wil 1500 pixels. Door
de voor uw borduursoftware benodigde pixel-grootte hier als voorkeur in te stellen, hoeft u dit
tijdens het exporteren niet steeds te veranderen.

Opties > Herstel kleurenpalet:
Door op een kleur in het palet aan de rechterkant van het scherm te klikken, kunt u elke
denkbare kleur mengen. Die kleur blijft in het palet totdat u hem zelf wijzigt. Wanneer u terug
wilt naar het standaard kleurenpalet (waar de kleuren van de vlakken gelijk zijn aan de
lijnkleuren), kiest u menu Opties > herstel kleurenpalet.

Taal van het programma wijzigen:
Menu Opties > Taal > kies een taal.
Daarna moet Pre-Design Studio opnieuw worden opgestart om de gekozen taal te activeren

3.5 Menu Opties
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Via menu Achtergrondafbeelding opent u een foto/tekening die u wilt overtrekken. De
afbeelding blijft op de achtergrond: met het werken in Pre-Design Studio gebeurt er
niets met de afbeelding zelf; u gebruikt hem alleen als hulp bij het tekenen.
Een afbeelding overtrekken is vaak makkelijker dan iets uit je hoofd tekenen.

Er zijn twee manieren om een achtergrondafbeelding te openen in Pre-Design Studio:

1. Menu “Achtergrondafbeelding > Openen via Bestand”
Gebruik de knop of het menu om afbeeldingen te openen die al op
uw computer aanwezig zijn. Dit is de meest gebruikte methode.
Onder aan deze pagina de bestandsformaten die als afbeelding
kunnen worden gebruikt.

Heeft u een tekening op papier, of een foto die nog niet op uw
computer staat, scan deze dan en plaats de foto als jpg-bestand in
een map met tekeningen. Gebruik de software die bij uw scanner
hoort en gebruik een lage resolutie bij het scannen (max. 72-100
dpi). Daarna openen zoals hierboven beschreven.

3.6 Menu Achtergrondafbeelding: Afbeelding Openen om over te trekken

2. Menu Achtergrondafbeelding > Openen via klembord:
Kopieer een tekening vanuit een ander grafisch programma naar het
Windows klembord en plak deze in Pre-Design Studio als een
achtergrond.

Of gebruik de geplakte achtergrondafbeelding om uw eigen templates
te maken door uw eigen tekeningen vanuit Pre-Design Studio als
achtergrond te gebruiken. Menu Bewerken > Schermafbeelding naar
Klembord.

Nadat u de achtergrondafbeelding heeft geopend ziet u dit scherm.
Standaard zal de tekening in het midden van de ontwerppagina worden
geplaatst. U kunt dit aanpassen door de links/rechts instellingen te wijzigen,
maar de standaard instellingen worden het meest gebruikt.

In principe hoeft u dus niets te wijzigen in de instelligen van de achtergrond.
U klikt hier dus gewoon op OK.

JPG Files (*.JPG)
PNG Files (*.PNG)
GIF Files (*.GIF)
TIFF Files (*.TIF)
BMP Files (*.BMP)
PhotoCD Files (*.PCD)

Photoshop Files (*.PSD)
ZSoft PCX Files (*.PCX)
Targa Files (*.TGA)
Wireless Bitmap Files (*.WBMP)
Windows Metafiles (*.WMF)
Enhanced Metafile (*.EMF)

Achtergrondafbeelding Openen via Bestand > ondersteunde formaten:

BELANGRIJK: Zorg dat uw afbeelding kleiner is dan 1 MB, en
kleiner dan 1000 pixels in breedte/hoogte, anders wordt het
programma traag!
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3.6.1 Achtergrondafbeelding: AutoTrace

Belangrijk - Lees dit eerst!  Met de functie Achtergrondafbeelding > AutoTrace worden achtergrondafbeeldingen automatisch
omgezet in vector lijntekeningen. Voordat u nu helemaal enthousiast wordt, moet u begrijpen dat de afbeelding al bijna perfect
moet zijn, om deze functie goed te laten werken: als er geen lijnen in een afbeelding zitten, of geen duidelijk afgebakende
kleurgebieden, dan zal de computer - hoe slim ook - de juiste lijnen niet kunnen vinden.

Mijn advies is daarom: speel met deze functie en open een bijna-perfecte afbeelding. Als het AutoTrace resultaat goed is, dan
verschuift u een paar punten om de tekening te verfijnen. Als het resultaat niet goed is, ga dan niet uren zitten tobben met het
verschuiven van punten: in dat geval is het echt sneller om de afbeelding te openen via menu Achtergrondafbeelding > Openen
via Bestand en met het Curve gereedschap over te trekken!

Voorbeeld van een bijna perfecte afbeelding
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3.6.1 Achtergrondafbeelding: AutoTrace

Kies menu Achtergrondafbeelding > Auto Trace. In het volgende Line Wizard venster klikt u op "Select Image" (afbeelding selecteren). Ga
naar de juiste map en open de afbeelding (of scan een afbeelding via Acquire image). Klik op Volgende.

Afhankelijk van de soort afbeelding kiest u tussen "Photo Image" (foto), "Color Image" (kleurenafbeelding) of "Line art" (lijntekening). Klik
op Volgende. Als het resultaat er niet goed uitziet, klikt u op de knop "Back" (vorige) om een ander "Image type" te proberen.
In dit zwaan voorbeeld gaf "Color Image" het beste resultaat. Voor andere afbeeldingen kunt u ook nog schuiven met "Update Outlines".
U kunt ook teruggaan en klikken op "Edit Image" om de afbeelding in Paint te verbeteren. Tenslotte klikt u op Voltooien (Finish).
Neem het Selectiegereedschap en verschuif punten om de tekening te perfectioneren. Nogmaals, als bewerken uren gaat duren, open dan de
afbeelding als achtergrond en trek hem gewoon over  :)

In dit voorbeeld is
gekozen voor “Color
Image” Resultaat AutoTrace Eindresultaat na het

bewerken van enkele
punten

Deze zwaan-afbeelding kunt u vinden in de map Pattern Samples,
in de Pre-Design Studio programma-map.
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U kunt alles gebruiken als achtergrondafbeelding:
Fotos van versieringen op gebouwen, balkonhekken, cadeaupapier,
stoffen, tekeningen of krabbels die u of uw (klein)kinderen hebben
gemaakt. Alles wat maar de moeite waard is om te borduren.
Wat dacht u van ...een kop cappuccino als inspiratie!!

Nadat u een achtergrondafbeelding heeft geopend gebruikt u de “Aan/Vaag/Uit”-
knop in de Gereedschappenbalk om de achtergrond wat vager weer te geven. Dat
maakt het makkelijker om de lijnen te zien die u tekent.

Neem daarna een tekengereedschap en begin met het overtrekken van de
achtergrondafbeelding door van punt naar punt te klikken - dubbelklikken om een
lijn af te maken. U bent baas over uw eigen ontwerp, dus u bepaalt zelf
welk deel u wel of niet gaat overtrekken.
U gebruikt de tekening alleen als hulpmiddel voor het creëren
van uw eigen nieuwe vector tekening.

3.6.2 Achtergrondafbeelding: Tips

Originele krabbel van Loes
op papier

Overgetrokken in
Pre-Design Studio

Geborduurd resultaat
Zigzag lijn ontwerp.
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Via het algemene Windows menu Venster kunt u meerdere ontwerppagina’s tegelijkertijd open
hebben. U kunt ze onder elkaar zetten, naast elkaar of ze trapsgewijs laten overlappen.

Naast elkaar en Onder elkaar is handig om aan meedere patronen tegelijk te werken en delen
van het ene patroon naar het andere te kopieren.

BELANGRIJK: Pre-Design Studio onthoudt alle stappen van alle open
ontwerppagina’s. Om te voorkomen dat het programma traag wordt
is het verstandig om ontwerppagina’s te sluiten waar u op dat
moment niet aan werkt.
Alle open ontwerpen staan in het lijstje in menu Venster.

3.7 Menu Venster

Pictogrammen schikken: Als u meerdere pagina’s tegelijk open heeft staan, kunt u ze
minimaliseren naar kleine icoontjes. Mochten die icoontjes verspreid over het scherm staan, dan
zet u ze met “Pictogrammen Schikken” netjes naast elkaar in de onderrand van het Pre-Design
Studio venster.

Alles sluiten is een snelle manier om alle open ontwerppagina’s te sluiten zonder het
programma zelf af te sluiten. U wordt gevraagd om veranderingen op te slaan.

Tip: Om alles weer terug naar “normaal” te
zetten klikt u in de hoek van een van de
vensters op de knop maximaliseren.
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3.8 Menu Help

Via Menu Help bereikt u het volgende:

Deze Handleiding. Als u op de regel Handleiding (PDF) klikt zal Adobe Reader openen,
of een ander programma op uw computer dat PDFs kan openen. Als er niets gebeurt
wanneer u op deze menuregel klikt, moet u nog een PDF reader installeren. U kunt de
laatste versie van Adobe Reader gratis downloaden via http://www.adobe.com

De regel “Naar instructievideos op de website” zal uw browser opstarten en naar
onze video pagina op onze website gaan. De videos worden gemaakt op basis van
verzoeken van onze gebruikers, U!

De regel “www.pre-designstudio.com” brengt u naar ons Pre-Designstudio website.

Via de regel “Over Pre-Design Studio” kunt u zien welke versie u heeft geinstalleerd,
u ziet uw key en de copyright informatie.

Niet in het Help menu maar wel heel handig is onze (engelstalige) veel gestelde
vragen webpagina: http://www.pre-designstudio.com/faq.htm

Een andere hulpbron is de Pre-Design Yahoogroup, gestart in 2001 door Sonja Lyles,
een van de enthousiaste gebruikers van Pre-Design Studio.
BELANGRIJK: de Pre-Design Yahoogroup (engelstalig) is de beste manier om op de
hoogte te blijven van nieuwe versies. De voertaal van de groep is Engels, maar
belangrijke aankondigingen worden ook in het Nederlands gedaan.
Ga daarom naar http://groups.yahoo.com/group/Pre-Designgroup/join  om u aan te
melden.

http://groups.yahoo.com/group/Pre-Designgroup/join
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Notities
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 Deel 4 - Kleur
Een belangrijk hoofdstuk.

Lees hoe u vlakken en lijnen een kleur geeft en lees ook waarom u vaak NIET hoeft te kleuren.

Deel 4 - Kleur
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4.0 Kleuren ... Wel of Niet

Als u een vlak niet kunt inkleuren… besteed er dan geen tijd aan maar kleur de tekening in Paint!
Pre-Design Studio is een vector tekenprogramma. Lijnen en vlakken zijn objecten die door de computer in coördinaten worden
opgeslagen. Dit betekent dat, om een vlak te kunnen inkleuren, het door Pre-Design Studio als een gesloten object herkend
moet worden. In sommige complexe tekeningen worden de vlakken soms niet als aparte objecten herkend, waardoor het
moeilijk is om die vlakken apart te kleuren.

Een mogelijke oplossing: Selecteer een vlak, klik met rechts en kies “naar voorgrond” of “naar achtergrond”. Het kan zijn dat
een deel dat later werd getekend de onderliggende kleur bedekt en de lagen naar voren of achteren brengen kan dan helpen.

Zo niet: besteed dan geen tijd meer aan het inkleuren in Pre-Design Studio. Maak uw tekening af en exporteer dan als
Kleurenbitmap. Open die in Paint en neem het emmertje om de tekening in een minuutje in te kleuren. Daarna opslaan als BMP
en gebruiken in uw borduursoftware.
Maar nogmaals: in heel veel gevallen hoeft u in Pre-Design Studio niet in te kleuren en kleurt u het ontwerp pas in uw
borduursoftware in.

Zet menu Beeld naar “Lijnen en Kleuren”. Zet de bovenste knop van het
kleurenpalet naar “Vlakken vullen”, klik in een kleur in het Kleurenpalet
om een kleur te kiezen en klik vervolgens in een vlak in de tekening om
het vlak te kleuren.

Bedenk vóórdat u begint of u eigenlijk wel kleuren nodig heeft.
Kleuren worden slechts gebruikt in 2 export functies: Exporteer als
JPG-afbeelding (lage resolutie jpg-bestand voor Emails of websites, NIET
geschikt voor borduursoftware) en Exporteer als kleuren bitmap (effen
kleuren bmp-bestand voor autodigitizing / autopunch borduursoftware).
Voor andere export-functies heeft u dus geen kleur nodig en kunt u Menu
Beeld op “Alleen lijnen” laten staan.



De
el 

4 -
  K

leu
r

67

4.1 Vlakken inkleuren, Lijnen kleuren

Vlakken kleuren: zet menu Beeld naar Lijnen en Kleuren. Klik op de bovenste knop van het Kleurenpalet
om te wisselen tussen Lijnen kleuren en Vlakken kleuren. Kies een kleur uit het palet door erop te klikken
en klik in een vlak om het de gekozen kleur te geven.

Lijnen kleuren, bijv. om ze te laten “verdwijnen” door ze dezelfde kleur te geven als het vlak: Klik op de
bovenste knop van het Kleurenpalet  om te wisselen naar Lijnen kleuren, selecteer een (deel van de) lijn
die u wilt kleuren en klik dan op een kleur in het palet om die kleur toe te passen. De nieuwe kleur is
zichtbaar als u de lijn deselecteert (buiten de selectie klikt).  Als de lijnen dezelfde kleuren hebben als de
vlakken, lijken de lijnen te verdwijnen. Dit komt van pas in AutoPunch software dat niet zo heel goed is in
contourlijnen.

U kunt het kleurenpalet aanpassen door te dubbelklikken op
een van de gekleurde vakjes in het palet. Klik op de knop Kleur
Kiezen. Meng een kleur in het Windows Kleurenvenster. Pas
eventueel de kleur nog verder aan met de schuifbalkjes aan de
rechterkant en klik op OK. U kunt ook de RGB (Rood-Groen-
Blauw)-waarden invoeren en daarna klikken op “Aan
aangepaste kleuren toevoegen”.

Kleuren veranderen zonder gebruik te maken van het
palet: Neem het Selectiegereedschap en dubbelklik in de
betreffende kleur (misschien moet u eerst inzoomen als het
vakje erg klein is). Het kleurenscherm opent. Klik op de knop
Kleur kiezen. U kunt elke denkbare kleur maken. Klik op OK om
he venster te sluiten. Klik op OK om de kleur toe te passen.

Vervangen van een kleur in het palet door een van de
kleuren in de tekening: Klik met rechts op het blokje in het
palet, klik daarna met links in de tekening. Het paletblokje
neemt de kleur van de tekening over.

Terug naar de standaard kleuren: via menu Opties > Herstel
palet.



De
el 

4 -
  K

leu
r

68

4.2 Kleuren met Stof

Om een idee te krijgen hoe uw applicatie gemaakt met Pre-Design Studio er uit
komt te zien zet u menu Beeld naar Met Stof Gevuld.  Dubbel-klik met het
Selectiegereedschap in een vlak en klik op de knop “Stof”. Kies een van de 16
beschikbare stofjes en klik op OK.  Herhaal voor alle applicatie vlakken.

De beschikbare stoffen
Ze volgen de standaard kleuren van het palet:

Er zijn 16 stoffen in de  Pre-
Design Studio programma-map,
in de map “FabricSwatches”.

U kunt daar uw eigen stoffen
toevoegen: kopieer kleine
afbeeldingen van stof naar die
FabricSwatches map. U kunt ze
daarna kiezen zoals boven
beschreven. Herhaalbare
patronen werken het best.
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Om een afbeelding te maken van uw met stof gevuld ontwerp: kies menu Bestand
> Exporteer als jpg afbeelding. Geef het een naam en sla het op in de gewenste map.
Kies een pixelgrootte.
Belangrijk: Gebruik NIET Exporteer als Kleurenbitmap. Die exportfunctie is voor effen-
gekleurde afbeeldingen. Stoffen zijn geen effen kleuren en zullen daarom niet in de
bitmap terecht komen.

Om de applicatie in uw borduurmachine te gebruiken: klik op de knop Omzetten
naar Steken en gebruik de combinatie die u ziet in onderstaande afbeelding om een
applicatie te maken. Zie ook Hoofdstuk 3.1.7 Omzetten naar Steken.

4.2 Kleuren met Stof - vervolg
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Notities
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Deel 5 - Lessen

Deel 5 - Lessen

Op de volgende bladzijden een aantal lessen om snel met Pre-Design Studio
te kunnen beginnen.

Er is een verschil in het tekenen voor borduursoftware
en het tekenen van quiltpatronen.

Lees daarom eerst de basisregels op de volgende pagina's goed door.
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Borduursoftware heeft een afbeelding met gesloten vlakken
nodig, om die vlakken met steken te kunnen vullen.
De volgorde waarin u tekent is NIET belangrijk

Verbind de lijnen met elkaar, elke nieuwe lijn begint in een
bestaand punt.

Als de vlakken moeilijk in te kleuren zijn, blijf het dan niet
proberen maar kopieer de tekening via menu Bewerken >
Schermafbeelding naar klembord en gebruik het vulemmertje
in Paint om de tekening in te kleuren. Voor de meeste Export
functies heeft u helemaal geen kleur nodig! (Zie hoofdstuk
Kleur).

5.0 Basisregels voor Machine Borduren

Wat u moet weten voordat u gaat tekenen in Pre-Design Studio

Begin te tekenen op een lege ontwerppagina of open eerst een achtergrondafbeelding om over te trekken (knop in Speciale
Gereedschappenbalk). Klik op een tekengereedschap om het te activeren en begin met tekenen = klikken van punt naar punt. Klik met
rechts om een lijn af te maken. Begin  een nieuwe lijn steeds vanuit een bestaand punt van de vorige lijn en klik weer van punt tot punt.
Met het Curve gereeedschap maakt u vloeiende lijnen. Gebruik zo min mogelijk punten! Met het Selectiegereedschap kunt u punten
verschuiven om de lijnen te perfectioneren.

Tekenen voor borduursoftware Tekenen voor borduurmachines

U kunt in elke willekeurige volgorde tekenen. Zorg ervoor
dat alle lijnen aan elkaar vast zitten, om sprongsteken te
voorkomen.

Zelfs als de tekening geen volledig pad is, zal de functie
"autobranching/redwork" zijn eigen route vinden, zolang
alle lijnen maar aan elkaar zitten.

Zorg ervoor dat u de grootte van de tekening aanpast aan
de maat van uw borduurmachine, voordat u de tekening
gaat omzetten naar steken via Bestand > Omzetten naar
steken.
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Tekenen voor longarm quilt systemen Quilt stencils en pantos tekenen

5.1 Basisregels voor Longarm Quilten

Algemene richtlijn voor het tekenen van quiltpatronen in Pre-Design Studio

Begin te tekenen op een lege ontwerppagina of open eerst een achtergrondafbeelding om over te trekken (knop in Speciale
Gereedschappenbalk). Klik op een tekengereedschap om het te activeren en begin met tekenen = klikken van punt naar punt. Klik met rechts
om een lijn af te maken. Gebruik zo min mogelijk punten. Zorg dat het quiltpatroon als een doorgaande lijn gevolgd kan worden. Zet NOOIT
punten waar lijnen elkaar kruisen. Begin een nieuwe lijn steeds vanuit een bestaand punt aan het begin of eind van de vorige lijn (nooit zomaar
in het midden van een bestaande lijn) en klik weer van punt tot punt. Uw doel is een doorgaande lijn met 1 begin en 1 eindpunt.
Met het Selectiegereedschap kunt u punten verschuiven om de lijnen te perfectioneren.

Om sprongsteken te voorkomen is het belangrijk om te
tekenen in de volgorde waarin de machine gaat stikken.

De tekening moet één doorgaande lijn zijn. U hoeft het niet in
1 keer te tekenen als een doorgaande lijn, maar u moet de
hele lijn kunnen volgen zodra de tekening klaar is.

Plaats geen punten op kruisingen van lijnen - de computer kan
dan niet meer bepalen welke richting gevolgd moet worden.

Backtracking: alleen met het 3-punt Boog-gereedschap en
exact dezelfde punten gebruiken. Klik nooit meer dan 3 punten
als u dit gereedschap gebruikt.
Start, 3 klikken, rechtermuisklik om te eindigen en start
opnieuw in het laatste punt, 3 klikken, rechtermuisklik en zo
verder.

Verander de afmeting naar de
gewenste grootte en kies
menu Bestand > Exporteer als
Quiltformaat. Kies het juiste
formaat en open in uw Quilt
systeem.

De volgorde waarin u tekent is niet belangrijk, de lijn moet
echter wel een doorgaande lijn zijn.

De tekening moet één doorgaande lijn zijn. U hoeft het niet
in 1 keer te tekenen als een doorgaande lijn, maar u moet
de hele lijn kunnen volgen zodra de tekening klaar is.

Backtracking bij papieren pantos is niet aan te bevelen: Het
is heel moeilijk om de terugweg met de laser van de
quiltmachine te volgen. Een backtracking lijn die er ‘net
naast’ zit is niet mooi.

Meet uw quilt en pas de maat van uw tekening aan aan de
hoogte van uw pantograph. Daarna Bestand>Tekening
afdrukken. De tekening wordt afgedrukt, en daarbij
automatisch verdeeld over meerdere genummerde pagina’s.
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5.2 Tekenles: Een Quilt Patroon Tekenen

5. Selecteer Alles, klik met rechts, kies Grootte en type de gewenste
afmeting. Tip: in menu Beeld kunt u kiezen tussen inches en mm.

Uw quiltpatroon is nu klaar om afgedrukt of geëxporteerd te worden
Afdrukken via menu Bestand > Tekening Afdrukken: exact op de maat
zoals u die heeft ingegeven.

Gebruik de afdruk om er een quilt stencil van te maken.

Als u een computergestuurd longarm system heeft, klik dan op de knop
Exporteer als Quiltformaat en kies het gewenste quilt formaat: (DXF (voor
Statler / IntelliQuilter), PAT (voor ABM Innova), CQP (voor CompuQuilter),
HQF (voor HandiQuilter), TXT (voor PC-Quilter), SSD (SideSaddle) en open
in uw quilt systeem.

Om te gebruiken in uw borduurmachine: kies dan op de knop Omzetten
naar Steken. Zorg dat de afmeting past in de borduurring van uw machine.
Kies steeksoort, klik op Autobranching en klik op OK. De DST opslaan op
een USB stick en in uw borduurmachine openen.

1. Start Pre-Design Studio en klik op de knop Achtergrondafbeelding Openen.
Open de map met uw fotos/tekeningen. Activeer “Miniatuurweergaven” zodat
u de fotos ook daadwerkelijk kunt zien. Selecteer een foto en klik op Openen.
Gebruik verder de standaard instelling en klik op OK. In dit voorbeeld:
Backgr_Austria in de map Pattern Samples.

2. Maak de achtergrondafbeelding vaag door op de meest rechter knop in de
Beeld Gereedschappenbalk te klikken (achtergrondafbeelding aan/vaag/uit)

3. Neem het Curve tekengereedschap en trek de tekening over door van punt
naar punt te klikken. Dubbelklik (of klik met rechts) om een lijn af te maken.
Zet in quiltpatronen geen punten op plaatsen waar de lijnen elkaar kruisen.

Zorg dat u uw tekening als een doorgaande lijn kunt volgen. Gebruik lussen
en krullen om losse delen aan elkaar vast te tekenen.   U bent de ontwerper
dus alles mag. Wijk gewoon af van de achtergrondafbeelding en maak iets
nieuws.  Sla uw werk regelmatig op.

4. Pak het Selectiegereedschap om de lijnen bij te werken. In dit voorbeeld:
Selecteer Alles en gebruik de Magic Circle.
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5.3 Tekenles: Sterren maken met Polygon Maker

1. Open een nieuwe ontwerppagina en klik op de Polygon Maker knop. Kies 6 zijden voor de eerste vorm. Klik op Nee (Midden
niet markeren).

2. Terwijl de zeshoek is geselecteerd klikt u met rechts en kiest u Grootte: type 25 mm (1 inch) en klik op OK. Let op dat de
vorm of de ontwerppagina niet verschuift, daarmee komen de twee zeshoeken in de juiste plaats.

3. Klik weer op de Polygon Maker knop. Kies voor deze tweede vorm het dubbele aantal zijden. In dit voorbeeld kiest u nu 12.
Klik op OK (Midden niet markeren).

4. Terwijl deze tweede vorm is geselecteerd, klik met rechts, kies Grootte, type 75 mm (3 inch).

5. Klik buiten de selectie om de selectie op te heffen. Met het selectiegereedschap schuift u nu elk tweede punt van de buitenste
vorm naar het corresponderende punt van de binnenvorm.

6. Klik eenmaal in het midden van de buitenste vorm, klik met rechts en kies “Naar achtergrond”. Klik opnieuw in het midden
om de kleine binnenvorm te selecteren en druk op de Delete toets van uw toetsenbord om de vorm te wissen. Uw ster is klaar.

Selecteer, klik met rechts, kies Grootte en stel de gewenste afmeting in.

Tip: herhaal deze oefening met verschillend aantal zijden. Buitenvorm altijd twee maal het aantal zijden. Gebruik
verschillende afmetingen voor binnenvorm en buitenvorm. Buitenvorm altijd groter dan binnenvorm.

Binnenvorm 6 zijden
Buitenvorm 12 zijden

Schuif elk 2e punt van de buitenvorm op het
corresponderende punt van de binnenvorm

Klik in het midden, klik met rechts. Kies “Naar
Achtergrond”. Klik in de binnenvorm en wis deze.

De rode sterren: Binnenvorm 5 zijden, 25 mm.
Buitenvorm 10 zijden, verschillende afmetingen.
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Pulse Ambassador kan in de volgende borduur formaten opslaan:

5.4 Omzetten van DST naar PES (of ander borduurformaat) met Pulse Ambassador

Als uw machine de DST bestanden (gemaakt via menu Bestand >
Omzetten naar steken) niet kan openen, gebruik dan het gratis Pulse
Ambassador programma om het bestand om te zetten in het door u
gewenste formaat. Het Pulse Ambassador programma kan worden
geinstalleerd vanaf de Pre-Design Studio CD-rom (versie 13.1.1.4155).
Of u kunt een bestand online omzetten: http://www.pulsemicro.com

Het Pulse Ambassador programma is engelstalig,
Start Ambassador en kies File > Open. Kies als bestandstype “Tajima
Stitch files (*.DST). Ga dan naar de map waarin u het DST bestand heeft
opgeslagen toen u het in Pre-Design Studio omzette naar steken.

Controleer uw patroon met de naaisimulator (ziet eruit als een klokje
“draw ribbon”) om te zien of het patroon in orde is.

Kies dan menu File > Save as. Zet het Bestandstype naar het formaat dat
uw machine nodig heeft en klik op Opslaan.  U kunt het patroon nu in uw
borduurmachine gebruiken.

http://www.pulsemicro.com/ambassadordownload
http://www.pulsemicro.com/ambassadordownload
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Overtrekken van een op schaal
getekend patroon.

Patroontekenen in Pre-Design Studio

5.5 Pre-Design Studio en Patroontekenen

Teken uw patroon volgens het door u gehanteerde systeem,
op schaal, op papier.
Plak de gebruikte lineaal (metermaatje) onder het patroon en
scan de tekening met het liniaaltje. Gebruik een lage resolutie
bij het scannen. Sla de scan op uw computer op als jpg
afbeelding.

Open de scan als achtergrondafbeelding en gebruik het lijn-
gereedschap en curve-gereedschap om het patroon over te
trekken.  Volg de lijnen en maak niet te veel punten dicht bij
elkaar. Gebruik Notities om patroondelen of naden te
benoemen.

Bent u klaar met het overtrekken, trek dan een rechte lijn over
de mee-gescande lineaal, iets breder dan het patroon.
Selecteer alles, klik met rechts en kies grootte: voer de
werkelijke breedte in van de referentielijn die u van de
gescande lineaal kunt aflezen.

Kies dan Bestand >Tekening afdrukken.

U kunt ook direct in Pre-Design Studio uw patronen tekenen,
volgens het door u gehanteerde patroonteken systeem.

Plaats hulplijnen door in de linealen te klikken: let goed op
de statusbalk onder aan het werkblad om uw hulplijnen
precies te plaatsen.

Gebruik Notities om hulplijnen, naden en maten te
benoemen.

Teken in de juiste grootte, volg uw patroontekensysteem. (U
kunt inches in mm veranderen in het menu Beeld)

Tip: gebruik Notities om datum en maten op het patroon te
noteren.

Kies dan menu Bestand > Tekening afdrukken.
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Notities

Rose door quilt talent
Claudia Pfeil
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Deel 6 - Nog even dit
In Deel 6:

Installeren en Activeren van Pre-Design Studio

Wat is Nieuw in deze versie

Copyright

Deel 6 - Nog even dit
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6.1 Pre-Design Studio Installeren en Activeren

De-installeer evt voorgaande versies van Pre-Design (Studio) via Configuratiescherm > Programma’s aanpassen of verwijderen.
Installeer Pre-Design Studio IV van de CD-rom.

Registreer de software via email:

� Start Pre-Design Studio en klik op “Enter Activation Key”.
� Open uw email programma en maak een nieuwe email aan predesignstudio@gmail.com
� Onderwerpregel: Activeer Pre-Design Studio IV.
� Ga naar het venster “Enter Activation Key” van Pre-Design Studio IV. Selecteer en kopieer (Ctrl+C) de regel “your Unique User Code

is:…”.
� Plak (Ctrl+V) uw Unique User Code in de email. Voeg uw volledige naam toe, plus het Serienummer (geprint op de CD).

Binnen 12/72 uur na ontvangst van uw Email sturen wij u uw persoonlijke Activeringscode. Kijk voor alle zekerheid ook in uw spambox van uw
Emailprogramma, om te zien of onze Email daar misschien in zit. Vinden we niet leuk maar het gebeurt wel eens. Heeft u binnen 72 uur geen
reactie van ons binnen, dan hebben wij uw Email niet ontvangen: check het gebruikte Email adres op typefouten en stuur uw registratie email
nogmaals.

Terwijl u op uw Activation Key wacht, kunt u het programma als Evaluatie versie gebruiken door in het startscherm te klikken op OK.

Belangrijk: met de aanschaf van Pre-Design Studio koopt u een gebruikerslicentie voor één persoon. U mag Pre-Design
Studio installeren op 2 computers, mits beide computers van dezelfde gebruiker zijn. U mag onder geen beding het programma
kopiëren, delen met iemand anders, uitlenen. Zodra u heeft geregistreerd mag u Pre-Design of Pre-Design Studio (alle versies)
niet meer doorverkopen. De nieuwe “eigenaar” zal niet kunnen registreren, zal geen code ontvangen (en het programma dus niet
kunnen gebruiken) en zal niet in aanmerking komen voor eventuele upgrade aanbiedingen. Koop daarom zelf ook nooit een
gebruikte versie van Pre-Design of Pre-Design Studio!

Herhaal bovenstaande stappen voor de tweede computer/laptop. Elke computer heeft een eigen Unique User Code.

mailto:predesignstudio@gmail.com?Subject=Activeer Pre-Design Studio IV&Body=Type uw VOLLEDIGE NAAM, uw SERIE NUMMER (geprint op de CD) en plak uw "Unique User Code" hieronder:
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Onderstaand een lijst van de nieuwe functies in Pre-Design Studio IV vergeleken met de voorgaande versie Studio III (een
vergelijking met oudere versies kunt u vinden op de website pre-designstudio.com - tab Overview):

Nieuw uiterlijk: gekleurde knoppenbalken met functies die bij elkaar horen, in makkelijk te vinden plaatsen.

Extra knoppen voor veel gebruikte functies: De volgende functies hebben nu ook een eigen knop: Achtergrondafbeelding
openen, Naar Steken Omzetten, Exporteren als Quiltformaat, Polygon Maker, Tekst invoegen.

Nieuwe functie “Groeien” in de Magic Circle: daarmee worden eenvoudige vormen spectaculaire ontwerpen!

Meander Vulling: in menu Bewerken: vector meander pad met verschillende tussenruimtes, strak of grillig.

SVG Importen en Exporteren: “Scalable Vector Graphics” het populaire formaat van tekeningen gemaakt op een tablet, maar
ook een formaat dat door (stof)snijmachines kan worden gelezen (bijv. Silhouette, Make the Cut, Brother Scan n Cut online
canvas)

Vereenvoudigen (Simplify): hiermee kunnen tekeningen met teveel punten worden verbeterd.

Extra Lijnstijlen: streep-punt, streep-streep-punt etc. Samen met verschillende lijndiktes en lijnkleuren krijgt u zo enorm veel
mogelijkheden. Handig bij patroontekenen.

Gebruik het Kleurenpalet nu ook om de lijnen te kleuren: maakt het mogelijk om lijnen te laten “verdwijnen” door ze
dezelfde kleur te geven als de vlakken. Handig voor AutoPunch software.

Vul vlakken met stof: daarmee krijg u een idee hoe uw applicatie gemaakt met Pre-Design Studio er uit zal zien. U kunt ook
uw eigen stoffen toevoegen.

Extra opties voor Tekening Afdrukken: lijnen kunnen in kleur worden geprint, vlakken kunnen op de afdruk worden
genummerd - handig voor Paper Piecing, Tiffany, figuurzaagwerk.

De tekstgrootte van Notities op de ontwerppagina veranderen: handig voor patroontekenen, lesmateriaal, quilt panto’s.

Extra menu regel Bestand > Opslaan in Border Maker: daarmee voegt u snel uw eigen ontwerpen toe aan de Border Maker
functie.

Muisaanwijzer verandert van vorm wanneer deze dicht bij een object is: maakt het eenvoudiger om objecten te
selecteren, vergroten/verkleinen en verschuiven.

6.2 Nieuw in Pre-Design Studio IV
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6.2 Copyright

Copyright Pre-Design Studio

© Copyright 2001 - 2014 Loes van der Heijden, Nederland – www.artistitch.com
De Pre-Design Studio IV software en alle documentatie op de Pre-Design Studio IV CD-rom is beschermd door copyright en
Auteurswet en mag niet worden gekopieerd, gedeeld, uitgeleend of doorverkocht.

Copyright *.pre-tekeningen:

De *.pre-tekeningen die tijdens het installeren geplaatst zijn in de Pre-Design Studio programma-map (de mappen Pattern
Samples, Shapes en Gallery) zijn eigendom (copyright) van Loes van der Heijden. De tekeningen zijn vrij van royalty, d.w.z.
dat u met het kopen van het programma de toestemming hebt verkregen de bijbehorende *.pre tekeningen als start te
gebruiken voor uw eigen ontwerpen. De ontwerpen die u van de tekeningen maakt in uw borduursoftware of anderszins mag
u verkopen, of weggeven, maar de basis, d.w.z. elke *.pre-tekening is beschermd en deze tekeningen mogen niet worden
verspreid, of verkocht, worden uitgeleend of weggegeven.

Overige Copyrights:

Alle hardware en software namen in deze Pre-Design Studio documentatie zijn tevens geregistreerde handelsmerken van de
respectievelijke eigenaars en moeten als zodanig worden behandeld: Microsoft, Windows en Paint zijn erkende
handelsmerken van Microsoft Corp., Adobe Reader is een erkend handelsmerk van Adobe Corp., Art and Stitch is van
Artistitch V.O.F., Nederland, PE-Design en Brother Scan N Cut zijn van Brother Int. Corp., Pulse Ambassador is van Pulse
Microsystems, IntelliQuilter is een geregistreerd handelsmerk van IntelliStitch/KasaEngineering. Statler Stitcher is een
geregistreerd handelsmerk van Gammill, Inc., DXF is van AutoDesk Inc. Het *.CQP formaat is van CompuQuilter Inc, het
*.HQF quilt formaat is van Handi Quilter Inc,  *.PAT formaat is van ABM International Inc, *.PLT is het formaat van het QBOT
quiltsysteem van LiTen Up Technologies, Inc. *.SSD is van The Quilting Solution, Inc. *.TXT is het quiltformaat van
PC-Quilter, Quilting Technologies.

Pre-Design Studio zou niet kunnen bestaan zonder de onschatbare hulp van mijn lief, Theo van der Heijden!
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