EmbroideryDesign Store
Tekst toevoegen aan een patroon met pe design
Om aan u borduur patroon een naam of tekst toe te voegen volg de instructies’s.
1. haal u patroon binnen bij layout en editing en druk dan op de knop A

en kies nogmaals voor A
2. Klik vervolgens op ergens op het patroon een venster gaat open in dit venster kunt u
De tekst typen die u wilt en druk als u klaar bent op ok.
3. Druk nu op het pijltje en klik op de tekst er verschijnt een kader om de tekst.
4. Nu kunt u in de bovenste balk de tekst aan passen de groot en soort letter type

Als u op het pijltje naast mickey klikt kunt u het letter type veranderen.
Als u op het pijltje naast 10.0mm klikt kunt u de grote veranderen.
Als u op het pijltje naast satijnsteek klikt kunt u de steek veranderen.
Als u op het klosje garen klikt kunt u de kleur van de tekst veranderen.
5. Door op de tekst te gaan staan en de linker muis knop ingedrukt te houden kunt u de
Tekst op de goede plaats schuiven in het ontwerp
6. Klik op het rondje symbool onder het A teken en maak en cirkel in het patroon
In de grote die u denkt dat goed is om te gebruiken.
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7. Nu moet u het rondje aan klikken zodat er een vierkant om heen komt zoals hier boven

Klik nu op het knopje

en op

voor de klosje’s garen en de cirkel zit er nu zo uit

8. Houd de ctrl toets ingedrukt en klik ook op de letter’s nu staat om beide een vierkant .
9. Klik in de bovenste balk op tekst en kies voor op instelling tekst op trace zetten

10. Er verschijnt een nieuw venster en klik op ok (of verander de instellingen probeer het uit)

11. U ziet nu dat de tekst rond loopt en weer te verschuiven is dit kunt u ook met andere vormen doen
b.v. ellips , vierkant enz. enz.

