Verstevigingsteek tekenen in Layout & Editing
Omdat Design Center weigert om de verstevigingsteek te borduren onder vlakken met scherpe hoeken
en randen, kunt u ervoor kiezen om de versteviging in Layout & Editing te maken. Deze laat u dan onder
het gehele plaatje borduren en daarmee fixeert u gelijk de stof, dus minder kans op verschuiven.








Klik op de knop Contour
Kies Rechte lijn
Stel de lijnkleur
Kies bij Naaitype lijn de Rijgsteek
Stel de gebiedskleur in op een andere kleur
Zorg dat in het vak Naaitype gebied de Stopsteek staat ingesteld



Zorg dat de naai-eigenschappen zichtbaar worden
bijvoorbeeld met de toetsen CTRL + W
Klik op de regel Dichtheid
Klik op de pijltjes om het getal te verminderen naar 1.0
U kunt ook direct in het vak klikken bij de pijltjes en daar het getal 1 typen
Klik op de regel Steeklengte van de Stopsteek
Klik op de pijltjes om het getal te verhogen naar bijvoorbeeld 4.8
U kunt ook direct in het vak klikken bij de pijltjes en daar het getal 4.8 typen
U kunt eventueel ook de steekrichting aanpassen. Deze kan het beste het tegenovergestelde
zijn van het grootste borduurvlak.
Klik op de knop Toepassen
Klik op de knop Sluiten
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In PE Design versie 6 heeft u een extra mogelijkheid om een ander steektype aan te klikken.




Teken al klikkend op de linkermuisknop een lijn langs de omtrek van het borduurplaatje
Als u klaar bent met tekenen dient u te dubbelklikken op de linkermuisknop om het plaatje te
laten sluiten.

Er is een vorm bovenop het borduurplaatje geplaatst met een groene lijn en een rood borduurvlak.
Uiteraard moet deze vorm de onderlaag worden en als eerste worden geborduurd.


Klik op de knop naaivolgorde








Klik op het vlak met de rode lijnen zodat deze is geselecteerd
Klik op de knop Eerst naaien
Klik op het vlak met de groene lijn
Klik op de knop Eerst naaien
Nu wordt eerst de groene buitenlijn geborduurd en daarna het vlak met rood gevuld.
U kunt eventueel de kleuren wijzigen door op het borduurklosje te klikken en een kleur te
kiezen.
Klik op de knop OK



In PE Design versie 5 zien de lijnen eruit alsof ze bijzonder dicht op elkaar worden geborduurd.
De steeksimulator laat zien dat de lijnen wat wijder uiteen liggen en bij het uitborduren blijkt de
ruimte tussen de lijnen nog meer te zijn.
PE Design versie 6 laat de lijnen op het scherm zien zoals ze worden geborduurd.
U borduurt de onderlaag met een kleur garen dat hetzelfde is als de kleur stof waarop borduurt.
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