Automatická digitalizace v programu Designer+
Průvodce rok za krokem, fotopostup pro Vaši příjemnější práci.....

Nakreslíme obrázek. Snažíme se, aby všechny čáry byly stejně silné a byly tak naskenovány.
Otevřeme program Bernina Embroidery Software Designer plus V7.....

Pomocí ikony štětce si otevřeme plochu pro naši kreativní práci :)
Zvolíme možnost otevření obrázku z počítače, přímé kreslení nebo skenování. Já zvolila skenování.

Kliknutím se skenování spustí a naskenovaný obrázek se nám zobrazí na kreativní pracovní ploše.

Na obrázek klikneme myší, abychom jej vybraly a zvolíme pokyn zobrazení na vyšívací ploše.
Spustíme autodigitalizaci. Obrázek musí být vybraný ( klikli jsme na něj levým tlačítkem myši a kolem
se zobrazil rámeček vytyčený kostkami.

Zobrazí se nám dialogové okno s nabídkou počtu barev, které byly rozlišeny (bude jich hodně i při
čb obrázku) a nabídkou jejich redukce na menší počet. Toto číslo upravíme. Při čb obrázku zadávám
dvě barvy..... Po zadání je možno si použité barvy prohlédnout ,,omitted colors“.

Zobrazí se mi výšivka včetně pozadí, ale to já nechci. Proto výšivku rozeberu na jednotlivé vrstvy
pomocí příkazu ,,Ungroup“ a vrstvu pozadí pak vyberu a vymažu ,,Delete“.

Protože moje malování bylo někde silnou linkou a někde linkou slabou, naskenování a následné
převedení na výšivku není úplné. Poopravím pomocí nástroje ruční digitalizace: ,,Open Object“ a
chybějící část dokreslím.

K výšivce mohu přidat nápis dle libosti..... Pak už jen pošlu k vyšívání pomocí ikony Šicí stroj.

Vyberu způsob vyšívání. Máte-li šicí stroj Bernina Aurora 4xx, vyšívací modul ke stroji připojíme,
propojíme počítač se strojem a zvolíme přímo jehlu k vyšívání. Pokud jste si připravili výšivku pro
vyšší model stroje, který má již v sobě počítač, uložíte na USB klíč .exp. Je zde i ikona pro poslání
výšicky do vyšívacího stroje Deco ….
A moje informační cedulka, kde je v atelieru
umístěn hasící přístroj je na světě.....

Hodně radosti při šití!

Andrea Votrubcová

avotrubcova@gmail.com
www.berninacentrum-av.cz
www.patchwork-aja.cz
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program Bernina Designer plus
kvalitní a cenově výhodné nitě Isacord pro šití i vyšívání
materiály na výšivky, aplikace výšivek i ochranné podžehlení, aby výšivky neškrábaly naleznete
zde

