EmbroideryDesign Store
Applicatie maken met pe design
Hoe maak ik een leuke applicatie bij een patroon ?

Heel simpel!

1 Open in layout & editing een patroon en klik op de cirkel

2 Maak nu een cirkel rond het patroon.
3 Nu ziet het er zo uit het patroon ligt achter de cirkel.

4 Met het kleine vierkantjes kun je hem nog ver groten en verkleinen als hij niet in een keer goed is.

5 Klik ver volgens op de knop

voor de stop steek.

6 Nu ziet het er zo uit.

7 Klik vervolgens op Naaien en kies daar voor applicatiewizard

©

8 Dit scherm verschijnt nu in beeld

Hier kunt u nog het een en ander aanpassen zoals de breedte van de steek de dichtheid kijk maar wat je leuk vindt.
En klik vervolgens op ok.
9 Nu ziet het er zo uit en bent u klaar!

10 Open nu naai volgorde en sleep nu het een na laatste rondje (bij dit patroon nr. 10) naar de tweede positie in de balk dus nummer 2 moet er onder komen te staan

11 De machine stikt nu eerst een rondje waar na u de stof op die plek legt een rood kleurtje of bond b.v. (fig. 1)
Daarna stikt de machine de stof vast en moet u langs de rand waar hij vast zit de overtollige stof weg knippen.
Daarna stikt de machine het gehele patroon op de stof (fig. 2)
Daarna stikt de machine de rand nog een keer heel mooi af de kleur daar voor kunt u zelf bepalen (fig. 3)
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12 U kunt natuurlijk ook andere figuren maken i.p.v. een rondje kunt u ook een ellips maken

Voor een vierkant of rechthoek kiest u gewoon het vierkant.
Voor vrije Figuren een ster b.v. kiest u de knop onder het vierkant.
De rest is net als hier boven beschreven.
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