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In PE Design (vanaf versie 4) kunnen alle fonts (= lettertypes) die zijn geïnstalleerd in
de directory C:\WINDOWS\Fonts in Layout & Editing worden gekozen om te borduren.
Ook in andere borduurprogramma’s kunt u lettertypes toevoegen om te borduren.
Helaas wordt een computer steeds trager naarmate er meer lettertypes zijn geïnstalleerd in de
standaard directory voor fonts (C:\WINDOWS\Fonts\).
U kunt de lettertypes echter gewoon op een andere plek installeren en met een kleine truc kunt u
deze gebruiken in bijvoorbeeld PE Design. Maak eerst een aparte map aan voor de
“borduurfonts”, bijvoorbeeld C:\borduren\fonts\












Open de Verkenner door met de rechtermuisknop onderin op de taakbalk op de knop
Start te klikken
Klik met de linkermuisknop op de drive (C:\)
(of D:\ wanneer u de fonts daar wilt en kunt bewaren.)
Klik in de menuregel op Bestand
Kies Nieuw
Kies Map
Tik Borduren en druk op ENTER
Klik op Borduren
Klik in de menuregel op Bestand
Kies Nieuw
Kies Map
Tik Fonts en druk op ENTER

Nu kunt u vanaf de sites fonts downloaden en in de map C:\Borduren\Fonts\ bewaren.


http://www.typenow.net
Klik linksbovenin in het vakje Navigation en kies een font.



http://lettertype.startpagina.nl/



http://www.momscorner4kids.com/



http://fonts.goldenweb.it/
Kies Fonts, maak een keuze en in het vakje Invia kan een tekst worden getikt, klik op
Invia en de tekst wordt in de gekozen font weergegeven.



http://www.myfonts.com/WhatTheFont/
Als niet bekend is om welk font het gaat, dan kan op deze site aan de hand van een
plaatje het font worden bepaald….geeft soms een goed resultaat maar soms lijkt het
nergens op.

De bestanden zullen waarschijnlijk in gezipt formaat binnenkomen dus die zult u zelf moeten
“unzippen” met het programma Winzip of Winrar.
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Indien het borduurprogramma nog actief is, moet u dat eerst afsluiten.
Zoek in de Verkenner de map op waarin u de fonts heeft bewaard, bijvoorbeeld.








Dubbelklik op het font die u wilt gebruiken in het borduurprogramma.
In beeld verschijnt het lettertype en daarmee is het nu bruikbaar in het
borduurprogramma zonder dat het telkens zal worden geladen wanneer u de computer
start.
Klik rechtsbovenin van dat scherm op het liggende streepje om het scherm te
minimaliseren. Het lettertype verdwijnt uit beeld maar is nog steeds bruikbaar in Layout
& Editing.
Nu kunt u het borduurprogramma starten en is het lettertype terug te vinden in de lijst
met beschikbare fonts.

Veel plezier ermee!
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