Plaatje vergroten of verkleinen in Layout & Editing
Om in PE Design een patroon te vergroten of verkleinen, kan deze methode worden gebruikt.
In alle versies van PE Design is het mogelijk; het kan zijn dat de knoppen en keuze iets anders
staan vermeld.
Versie 6 maakt het veel makkelijker: druk tijdens het verplaatsen van het hoekgreepje op de
CTRL toets en de steken worden automatisch aangepast.
•
•
•
•
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Open Layout & Editing
Selecteer het hele motief (in mijn versie werkt dat ook met de toetsen CTRL + E)
Klik in de menuregel op Optie
Kies Eigenschappen Ontwerp
Schrijf even op hoeveel steken (er staat "naalden") het borduurplaatje nu heeft
Sluit het venster Eigenschappen Ontwerp
Is nog steeds het hele motief geselecteerd? Zo ja: prima, zo nee: selecteer het hele
motief
Kies in de menuregel voor Naaien
Kies In blok stikken
Er verschijnt een scherm waarin u het schuifje gewoon op Normaal laat staan, want dat
geeft meestal het beste resultaat
Klik op OK
Klik nu op een zwarte hoekgreep van het plaatje en maak met ingedrukte linkermuisknop
het plaatje kleiner (of groter....wat je wilt...)
Klik nu in de menuregel op Optie
Kies Eigenschappen Ontwerp en
Controleer of het aantal steken is verkleind
Bij het vergroten of verkleinen van plaatjes wordt helaas nooit de omtreklijn
meegenomen in de aanpassing van de steken, en dat geeft soms een naar resultaat: de
steken van de buitenlijn zijn veel te groot of veel te klein. Daarom moeten we de steken
van de lijn ook nog even op de standaardwaarde zetten.
Is nog steeds het motief geselecteerd? Prima!!
Klik in de menuregel op Naaien
Kies Naai-eigenschappen instellen
Klik op het tabblad Lijnen naaien
Klik op de regel Rijgsteek --- Steeklengte op de knop Standaard.
Klik op de knop Toepassen om de instelling actief te maken.
Klik op Sluiten en nu is de omtreklijn van het plaatje ook qua steken aangepast.
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Niet alle plaatjes worden er mooier op als ze worden verkleind of vergroot, want tenslotte zijn
ze ontworpen voor een bepaalde maat; dus het kan tegenvallen na het vergroten of verkleinen,
maar goed....met bovenstaande methode is het toch te proberen......
Grootte borduurraam instellen in Layout & Editing
Soms is het nodig om een ander borduurraam te kiezen:
•
•
•
•
•

Klik in de menuregel op Optie
Kies Eigenschappen Ontwerppagina
Klik op het zwarte pijltje op de regel Grootte
Kies borduurraam 100 x 100 mm of het formaat dat u wenst.
Klik op OK

