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OSOBISTY SYSTEM PROJEKTOWANIA HAFTÓW 
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Zakłócenia radiowe 
(Kraje inne, niż USA i Kanada) 

 
To urządzenie jest zgodne z normą EN55022 (CISPR Publikacja 22) /Klasa B.  

Potwierdzenie zgodności Kanadyjskiego Departamentu Komunikacji 
(Tylko dla Kanady) 

 
Niniejsze urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003.  

Deklaracja Zgodności Federalnej Komisji ds. Komunikacji (FCC) 
(Tylko dla USA) 

 
 
Strona odpowiedzialna:  Brother International Corporation 

100 Somerset Corporate Boulevard  
Bridgewater, NJ 08807-0911 USA  

 
oświadcza, że produkt  
 
Nazwa produktu:   Nagrywarka kart USB Brother  
Numer modelu:   PE-Design  
 
jest zgodny z częścią 15 Zasad FCC. Korzystanie wymaga spełnienia dwóch następujących warunków: 
(1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) musi być odporne na jakiekolwiek 
zakłócenia, w tym na zakłócenia, mogące powodować nieprawidłowe działanie.  
 
Urządzenie zostało przetestowane i uznane za spełniające ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy 
B, zgodnie z Częścią 15 Zasad FCC. Ograniczenia te wprowadzono w celu zapewnienia rozsądnej 
ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji domowej. Urządzenie generuje, używa oraz może 
emitować energię o częstotliwości radiowej i jeżeli nie zostanie zainstalowane oraz nie będzie używane 
zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak, nie ma 
żadnej gwarancji, że takie zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeżeli urządzenie powoduje 
szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można określić wyłączająć i włączając 
urządzenie, zachęcamy użytkownika, aby spróbował je zlikwidować przy pomocy jednego lub kilku z 
poniższych sposobów:  
 

- Odwrócić lub zmienić miejsce ustawienia anteny odbiorczej.  
- Zwiększyć odległość między urządzeniem, a odbiornikiem.  
- W celu uzyskania pomocy, skontaktować się z dealerem lub doświadczonym technikiem 

radiowo - telewizyjnym.  
- Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez producenta lub 

lokalnego dystrybutora mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.  



 

 

 
 

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ 

Ten produkt jest przeznaczony do użytku domowego. 
 

 
 

  

Dodatkowe informacje dotyczące produktu oraz aktualizacje znajdziesz na 
naszej stronie internetowej http://www.brother.com/ lub 
http://solutions.brother.com/  
 

 Gratulujemy wyboru naszego produktu! 

 
Dziękujemy za zakup naszego produktu. Aby uzyskać najlepszą wydajność urządzenia oraz zapewnić 
jego bezpieczne i prawidłowe działanie, radzimy uważnie przeczytać niniejszą Instrukcję obsługi, a 
następnie przechowywać ją w bezpiecznym miejscu wraz kartą gwarancyjną.  
 

Przeczytaj, zanim zaczniesz korzystać z produktu 
 

Aby projektować piękne wzory haftów  
 Oprogramowanie umożliwia pozwala tworzyć wiele różnych rodzajów wzorów haftu oraz oferuje 

szeroki zakres ustawień atrybutów haftu (gęstość nitki, długość ściegu, itd.) Jednak ostateczny 
rezultat będzie zależał od posiadanego modelu maszyny do szycia. Przed przystaąpieniem do 
haftowania na właściwym materiale, zalecamy wykonanie próbki.  

 

Aby korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny  
 Zwróć uwagę, aby do urządzenia lub w otworu na kartę nie dostała się igła, przewody lub inne 

przedmioty metalowe.  

 Nie przechowuj żadnych przedmiotów na urządzeniu.  
 

Aby zwiększyć żywotność urządzenia  
 Chroń urządzenie przed bezpośrednim światłem słonecznym i dużą wilgotnością. Nie 

przechowuj urządzenia w pobliżu piecyka, żelazka lub innych gorących przedmiotów.  

 Uważaj, aby nie rozlać wody lub innych płynów na urządzenie lub na karty.  

 Uważaj, aby nie upuścić, ani nie uderzyć urządzenia.  
 

Aby dokonać naprawy lub regulacji  
 W przypadku nieprawidłowego działania lub potrzeby regulacji, zwróć się z do najbliższego 

punktu serwisowego.  
 

Uwaga  
Ani niniejsza Instrukcja obsługi, ani Podręcznik instalacji nie zawierają instrukcji obsługi komputera z 
systemem Windows®. Informacje na ten temat znajdziesz w instrukcji obsługi Windows®.  
 

Honorowanie praw autorskich  
Windows® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Microsoft Corporation. Wszystkie inne nazwy 
produktów, wymienione w Instrukcji obsługi oraz w Podręczniku instalacji mogą być znakami 
handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi ich poszczególnych posiadaczy i są niniejszym 
uznawane.  
 

Ważne  
Wykorzystywanie tego urządzenia do powielania danych zawartych na kartach z wzorami haftów, w 
gazetach i czasopismach do celów komercyjnych stanowi naruszenie praw autorskich i jest, zgodnie z 
prawem, zagrożone karą.  
 

Ostrzeżenie  
Oprogramowanie dołączone do tego produktu jest chronione prawem autorskim. Może być używane i 
powielane wyłącznie zgodnie z przepisami o prawie autorskim.  
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■ Korzystanie z gotowych projektów 
(str. 15) 

 

■ Tworzenie wzorów o dużych 

powierzchniach  
 ( str. 176 w Instrukcji obsługi (format PDF))  

 
 

  

Przemień dowolny projekt w 

oryginalny haft przy pomocy 

oprogramowania PE-DESIGN  
 

Oprogramowanie pozwala na 

projektowanie oryginalnych haftów. 

Można je utworzyć z ilustracji, zdjęcia 

lub liter.  
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■ Automatyczne tworzenie wzoru haftu ze zdjęcia (str. 24, str. 127)  

 
Można w łatwy sposób tworzyć wzory haftów ze zdjęć, wykonanych przy pomocy aparatu cyfrowego.  

  
Photo Stitch 1 

 (Kolor) 

 
 

Photo Stitch 1 
(Sepia) 

 

Photo Stitch 1 
(Mono) 

 

Photo Stitch 2 
(Kolor) 

 

Photo Stitch 2 
(Mono) 

 
 

■ Łączenie haftu z wydrukowanym 

obrazem tła ( str. 42)  

 

■ Tworzenie własnego logo  
(  str. 20, str. 70, str. 77, str. 80, str. 90 i str. 126)  
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Do czego możesz zastosować 

oprogramowanie PE-

DESIGN? 
 

Tworzenie barwnych haftów z dowolnej ilustracji lub zdjęcia 

 

Program Layout & Editing umożliwia automatyczne przekształcanie obrazów i zdjęć we wzory haftów, które 
można wyszywać za pomocą wybranych ściegów.  

 

■ Funkcja Auto Punch  
( str. 20, str. 126) 

Ilustracje i obrazy można automatycznie 
przekształcić we wzór haftu, dowolnie zmieniając 
kolory oraz typ ściegu. 

 

■ Funkcja Cross Stitch  
( str. 27, str. 134)  

Ilustracje i obrazy można w łatwy sposób 
przekształcić we wzory haftu krzyżykowego, 
dowolnie zmieniając rozmiar ściegów 
krzyżykowych. 

 

■ Rysowanie kształtów w celu 

utworzenia wzoru haftu  
( str. 29, str. 70) 

 

■ Łączenie kilku wzorów w jeden 

wzór haftu  
( str. 38, str. 47, str. 52)  
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Większe urozmaicenie wzorów, dzięki zastosowaniu wielu 
ściegów i wielu kolorów 

 

Do oprogramowania dołączono 10 wzorów ściegów do wyszywania powierzchni oraz 5 wzorów ściegów do 
wyszywania linii. Zmieniając ścieg lub kolor, temu samemu projektowi można nadać zupełnie inny wygląd. 
Spróbuj połączyć różne ustawienia.   

 Bliższe informacje znajdziesz w rozdziale "Określanie koloru nici i typu ściegu" na stronie 94.  

 

 

 

 

Stosowanie różnych czcionek 

 
Wzory haftu można utworzyć z wbudowanych czcionek, jak również z czcionek TrueType, znajdujących się 
w twoim komputerze.  

 

■ Tworzenie monogramów  
( str. 90, str. 171 w Instrukcji obsługi (format PDF))  

Aby zaprojektować monogram, wystarczy wybrać 
czcionkę, wpisać tekst i dodać jeden z wielu 
dostępnych motywów ozdobnych.  

 

■ Prosta edycja  
( str. 35, str. 80)  

Tekst można w łatwy sposób edytować, zmieniając 
sposób rozłożenia tekstu. 
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Typy ściegów 
 
Każdy typ ściegu ma przypisane domyślne atrybuty. Zmieniając je, możemy utworzyć własne ściegi.  
 

 Bliższe informacje znajdziesz w rozdziale "Atrybuty ściegów do wyszywania linii" na stronie 98 oraz 

"Atrybuty ściegów do wyszywania powierzchni" na stronie 101.  

 

Typy ściegów do wyszywania linii 

 

Ścieg zygzakowy  

 

Ścieg prosty / Ścieg potrójny  

 
Ścieg ozdobny  

 

Ścieg E/V  

 

 

Typy ściegów do wyszywania powierzchni 

 
 

Ścieg satynowy  

 

Ścieg wypełniający  

 

Programowalny ścieg wypełniający  

 

Ścieg ozdobny  
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Ścieg krzyżykowy  

 
 

Ścieg kołowy  

 

Ścieg promieniowy 

 
 

Ścieg spiralny 

 

Ścieg tunelowy 

 
 

Ścieg tunelowy (ustawienie motywu) 

 

Ścieg punktowy 

 

Ścieg punktowy (ustawienie motywu) 

 
 

 Wskazówka: 

Sposób wyszywania dla programowalnego ściegu wypełniającego oraz dla ściegu ozdobnego zależy od 
wybranego wzoru.  

 

 Bliższe informacje znajdziesz w rozdziale "Programowalny ścieg wypełniający" na stronie 103, "Ścieg 

tunelowy" na stronie 105, „Ścieg ozdobny” na stronie 106 oraz "Ścieg punktowy" na stronie 108.  
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Mapa podstawowych funkcji  
 

Pakiet oprogramowania składa się z pięciu aplikacji.  

 

Wykorzystywanie wszystkich czterech aplikacji do tworzenia 
wzorów haftów 

 
Aplikacja główna (Layout & Editing) współpracuje z aplikacjami Design Center, Font Creator, 
Programmable Stitch Creator oraz Design Database.  

 

 

  

Dalsza personalizacja 

 Font Creator  
( str. 217 w Instrukcji obsługi 
(format PDF))  
Utwórz własne wzory czcionek  
Można utworzyć własne czcionki, 
aby użyć je w tekście. Jeżeli 
symbole i znaki zostaną 
zarejestrowane, będzie możliwe 
użycie czcionki również w 
przyszłości.  

Design Center  
( str. 145)  
Utwórz ręcznie wzory haftów z 
obrazu  

Przy pomocy programu Design 

Center, można wykryć na 

obrazie kontury, edytować 

kształty linii oraz powierzchni, a 

następnie dla każdej części 

wzoru określić atrybuty ściegu 

oraz kolory. 

 Programmable 
Stitch Editor 
( str. 199 w Instrukcji 
obsługi (format PDF))  
Utwórz własne wzory ściegów  
Można tworzyć i edtywoać 
wzory ściegów wypełniających/ 
stempla oraz wzory ściegów 
ozdobnych.  

  
 

 Layout & Editing (  str. 47)  

Tworzenie wzorów haftów 

Edycja / łączenie wzorów haftów 

Zapis na karcie / Zapis w pamięci USB  

 

Haftowanie przy pomocy urządzenia  

 

Zarządzanie danymi 

Design Database 
( str. 187 w Instrukcji 
obsługi (format PDF))  
 
Zarządzaj plikami projektów  
 

 Wyszukiwanie plików 

 Otwieranie plików 

 Organizowanie plików 

 Przekształcanie 
plików 

 Zapisywanie na 
kartach  

 

 Automatyczne 

przekształcanie obrazu w 

projekt haftu 

 Dostosowanie 
liter  

 Łączenie projektów 

 Dostosowanie położenia, 
rozmiaru oraz kształtu obiektów  

 Dostosowanie 
projektu 

 

 Zapisanie w postaci 
cyfrowej 

 Określenie atrybutów ściegu  

 Zastosowanie wzorów 
stempli 
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Nowe funkcje w wersji 8  
■ Funkcje generowania ściegu  

 Do ściegu punktowego można zastosować wzór ozdobny.  

 Poprawiono funkcję podszycia.  
- Do dostępnych ustawień wyszywania powierzchni wzorów tekstowych oraz wzorów 

projektowanych ręcznie dodano nowe wzory podszycia.  
- Można ustawić gęstość podszycia dla powierzchni na Zwarte, Średnie lub Rzadkie.  

■ Funkcje edycyjne oraz interfejs użytkownika  
 
Layout & Editing  

 Dodano polecenia Remove Overlaps oraz Merge do edycji kształtów.  
- Remove Overlaps: nachodzące na siebie powierzchnie kształtów są usuwane.  
- Merge: nachodzące na siebie powierzchnie kształtów są scalane.  

 Można tworzyć projekty, łączące haft z wydrukowanym tłem.  
Nadrukuj na tkaninie obraz przy pomocy papieru transferowego iron-on lub bezpośrednio na 
tkaninie przeznaczonej do drukowania, a następnie wyhaftuj na niej wzór. Przy pomocy karty 
pozycjonującej można w łatwy sposób wyrównać pozycję haftu.  

 U góry oraz z lewej strony Strony projektu dodano linijki. Można zmieniać jednostki, używane do 
kontrolowania wymiarów oraz pozycji (milimetry lub cale).  

 Można otworzyć kilka plików jednocześnie. Dodano możliwość kopiowania i wklejania danych 
między różnymi plikami.  

 Okna dialogowe Sewing Attribute Setting, Thread Color oraz Text Attribute Setting zostały 
połączone w jedno okno dialogowe, które jest łatwiejsze w użyciu.  

 Poprawiono funkcje importowania projektów haftów w oknie dialogowym Import.  

 Poprawiono funkcje w oknie dialogowym Sewing Order/Lock.  
- Wzory haftów można zablokować (po zastosowaniu tej funkcji, nie jest możliwe dokonywanie 

żadnych zmian, takich jak przesuwanie, powiększenie/zmniejszenie lub edycja).  
- Można zmieniać atrybuty ściegu dla obiektów każdego koloru.  

 Poprawiono funkcje w kreatorze Image to Stitch.  
- Do funkcji Photo Stitch oraz Cross Stitch dodano tryb sepia.  
- Jeżeli dokonujesz automatycznej konwersji we wzór haftu przy pomocy funkcji Auto Punch, 

dodano funkcję konwertowania powierzchni na linie.  
- Jeżeli dokonujesz automatycznej konwersji obrazu we wzór haftu przy pomocy funkcji Cross 

Stitch, pojedyncze ściegi krzyżykowe oraz ściegi za igłą można edytować. 

 Można obracać obraz w krokach 90°. 

 Dodano narzędzia do rysowania linii odręcznych.  

 Można zaznaczyć tekst rozłożony na łuku.  

 Ściegi z pliku hafciarskiego można podzielić według kolorów. 
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Design Center  

 W przyborniku na etapie obrazu linii dodano narzędzie gumki. 

 Zwiększono maksymalną wartość ustawienia dla opcji Thinning Process przy konwertowaniu 
obrazu linii na obrazek wektorowy. Można dzięki temu utworzyć grubsze linie.  

 
Font Creator  

 Można otworzyć czcionkę TrueType, jako szablon. Ponadto, z czcionki TrueType można 
automatycznie tworzyć czcionki własne.  

 Oprócz liter alfabetu, cyfr i symboli, można zapisywać również inne znaki. 

 Jeżeli podczas zapisywania własnej czcionki w pliku PEF otwarty był obraz szablonu, zostanie on 
zapisany razem z nią.  

 

■ Informacje ogólne  

 Do biblioteki projektów dodano nowe przykładowe pliki haftów.  

 Do właściwości projektu dodano informację o przybliżonym czasie haftowania.  

 Do okna dialogowego Design Page Property dodano nowe rozmiary tamborka 200 x 200 mm i 
200 x 300 mm.  

 Dodano formaty plików, które mogą być otwierane, jako szablony lub jako oryginalne obrazy.  
- Obsługiwany jest format GIF(.gif).  
- Obsługiwany jest również skompresowany LZW format .tif. 
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Jak korzystać z Instrukcji 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do oprogramowania dołączono następujące podręczniki: 
 

Instrukcja instalacji 

 
W podręczniku tym opisano czynności przygotowawcze, niezbędne do rozpoczęcia korzystania z 
oprogramowania. Postępuj zgodnie z przedstawionymi tam instrukcjami, aby przygotować oraz 
zainstalować oprogramowanie 
 

Instrukcja obsługi (Podstawowa/niniejszy podręcznik)  

 
W podręczniku tym przedstawiono programy Layout & Editing oraz Design Center.  
Aby ułatwić korzystanie z tych aplikacji, podstawowe funkcje zostały najpierw wyjaśnione na przykładach. 
Postępuj zgodnie z zamieszczonymi tam wskazówkami, aby zrozumieć ogólne działanie tych aplikacji. W 
dalszej części przedstawiono informacje dotyczące środków ostrożności, informacje dodatkowe oraz 
szczegóły dotyczące przydatnych funkcji i różnych ustawień. Podręcznik ten zawiera również informacje 
dotyczące obsługi klienta.  
 

Instrukcja obsługi (podstawowa oraz zaawansowana/format PDF)  

 
Podręcznik ten jest dostarczany w formie pliku PDF i znajduje się na dołączonej płycie CD-ROM. Poza 
informacjami, przedstawionymi powyżej, zawiera on szczegóły dotyczące programów Design Database, 
Programmable Stitch Creator oraz Font Creator. Skorzystaj z tego podręcznika, aby uzyskać informacje 
dotyczące tych aplikacji. Podstawowe funkcje każdej z nich wyjaśniono na przykładach. W dalszej części 
znajdują się informacje dotyczące środków ostrożności, informacje dodatkowe oraz szczegóły dotyczące 
przydatnych funkcji i różnych ustawień.  
Aby ułatwić zrozumienie działania oprogramowania PE-DESIGN, dla każdej z tych aplikacji 
przygotowaliśmy zaawansowany samouczek, porady i techniki oraz listy menu/narzędzi. Oprócz tego, 
Podręcznik zawiera rozdział poświęcony rozwiązywaniu problemów. Zapoznaj się z nim, jeżeli podczas 
korzystania z tego oprogramowania napotkasz na jakiekolwiek problemy.  

 

■ Otwieranie Instrukcji obsługi (format PDF))  
 
Kliknij Wszystkie Programy, następnie PE-DESIGN 8, następnie Instruction Manual.  
Możesz również kliknąć Pomoc, następnie Instruction Manual w którejkolwiek z aplikacji.  

 

 Wskazówka 
 Do czytania i drukowania Instrukcji obsługi w formacie PDF, potrzebny jest program Adobe® Reader®.  

 Jeżeli program Adobe® Reader® nie jest zainstalowany na twoim komputerze, należy go 
zainstalować. Możesz go pobrać ze strony internetowej firmy Adobe Systems Incorporated 
(http://www.adobe.com/).  

 

■ Drukowanie Instrukcji obsługi (format PDF))  
 
Bliższe informacje dotyczące drukowania z programu Adobe® Reader® znajdziesz w pomocy programu 
Adobe® Reader®. 
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Wsparcie/Serwis 
 

 

 

 
W przypadku problemu, skontaktuj się z Działem Wsparcia Technicznego. Dane kontaktowe dla swojego 
regionu znajdziesz na stronie internetowej firmy (http://www.brother.com/). Odpowiedzi na najczęściej 
zadawane pytania (FAQ) oraz informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania znajdziesz na stronie 
internetowej Brother Solutions Center pod adresem (http://solutions.brother.com/).  

 

Uwaga 
 Na powyższej stronie internetowej należy najpierw wybrać swój kraj, a następnie produkt.  

 Zanim skontaktujesz się z Działem Wsparcia Technicznego, przygotuj następujące informacje.  
o Upewnij się, że system operacyjny zainstalowany na twoim komputerze jest aktualny.  
o Musisz znać markę i model swojego komputera z zainstalowanym systemem operacyjnym 

Windows®. (Aby poznać minimalne wymagania systemowe, zobacz Instrukcja instalacji.)  
o Informacje o pojawiających się komunikatach błędów. Informacje te przyśpieszą udzielenie 

odpowiedzi na twoje pytania.  

 

Rejestracja On-Line  
Jeżeli w przyszłości chcesz być powiadamiany o aktualizacjach oraz otrzymywać ważne informacje o 
nowościach i ulepszeniach produktu, możesz zarejestrować swój produkt, przeprowadzając prostą 
procedurę rejestracyjną online.  
Kliknij Online Registration w menu Help programu Layout & Ediing, aby uruchomić zainstalowaną w 
komputerze przeglądarkę internetową i otworzyć w niej stronę rejestracji online.  
Stronę rejestracji online można również otworzyć wpisując na pasku adresu przeglądarki internetowej 
następujący adres.  
http://www.brother.com/registration/  

 

 Wskazówka 
 Dla niektórych regionów rejestracja online może być niedostępna.  

 

 Wyszukiwanie nowszej wersji 
oprogramowania  
W menu Help programu Layout & Editing, kliknij Check for updates.  
Oprogramowanie zostanie sprawdzone pod kątem jego aktualności.  
Jeżeli pojawi się poniższy komunikat, oznacza to, że najnowsza wersja oprogramowania jest już 
zainstalowana. 

 
Jeżeli pojawi się poniższy komunikat, oznacza to, że wersja oprogramowania zainstalowana w komputerze 
nie jest aktualna. Kliknij Yes, aby pobrać najnowszą wersję oprogramowania z witryny internetowej.  
 

 

 Wskazówka 
Jeżeli zaznaczysz pole wyboru Always check for 
most recent version at startup, podczas każdego 
uruchamiania oprogramowania będzie sprawdzana 
jego aktualność.  
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W tej sekcji przedstawiono operacje, jakie można wykonać przy pomocy programu Layout & Editing w celu utworzenia 
wzorów haftu. Najpierw postępuj zgodnie z instrukcjami, aby utworzyć wzory haftu i poznać podstawowe funkcje 
programu. 

 
1 Importowanie wzorów haftu ( str. 15)  
Uruchom program Layout & Editing i importuj do niego wzór haftu. Następnie, zapisz utworzony wzór haftu 
na karcie.  
 
2 Automatyczne konwertowanie obrazka w projekt haftu ( str. 19)  
Utwórz wzór haftu przy pomocy kreatora Image to Stitch Wizard.  
 
3 Rysowanie kształtów w celu utworzenia projektu haftu ( str. 29)  
Przy pomocy narzędzi Kształt narysuj projekt, a następnie określ dla niego atrybuty haftu.  
 
4 Wprowadzanie tekstu ( str. 35)  
Utwórz wzór tekstowy, a następnie rozmieść go na kształcie.  
 
5 Łączenie wzorów haftu ( str. 38)  
Utwórz oryginalny projekt, łącząc kilka wzorów haftu.  
 
6 Łączenie haftu z wydrukowanym obrazem ( str. 42)  
Utwórz oryginalny projekt, łącząc wzór haftu z wydrukowanym obrazkiem.  
 

1. Importowanie wzorów haftu  
Wraz z oprogramowaniem otrzymałeś przykładowe wzory haftu. Można je importować do programu Layout 
& Editing, zapisywać na kartę, a następnie wykorzystać w hafciarce.  
Teraz uruchomimy program Layout & Editing, importujemy do niego wzór haftu, a następnie zapiszemy go 
na karcie.  

 
 

 

Krok 1 Uruchomienie programu Layout & Editing 
Krok 2 Importowanie wzoru haftu 
Krok 3 Zapisanie projektu na karcie 
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Krok 1 Uruchomienie programu 
Layout & Editing 

 

 Kliknij , a następnie Wszystkie 
Programy, następnie PE-DESIGN 8, następnie 
PE-DESIGN 8 (Layout & Editing). 

 
 

Krok 2 Importowanie wzoru haftu 

 
Teraz importujemy wzory przedstawiające kwiat, 
motyla i słońce.  

 Kliknij na pasku narzędzi.  

 
 

 Kliknij  
 

 
 

Jeżeli przycisk  nie został kliknięty, 
kliknij go. 
 Zostanie wyświetlona zawartość biblioteki 
projektów.  

 "Importowanie projektów haftu" na stronie 48.  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Kliknij listę rozwijaną Category.  
Przewiń pasek przewijania, aby znaleźć element 
Floral3, a następnie kliknij go. 
 

 
 

 Przeciągnij obrazek kwiatu jak na poniższej 
ilustracji, aby importować go do Strony projektu.  

 
 

 Z listy rozwijanej Category, wybierz 
Animals, a następnie przeciągnij do Strony 
projektu obrazek motyla.  

 
 

 Z listy rozwijanej Category, wybierz 
Children, a następnie przeciągnij do Strony 
projektu obrazek słońca. 
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Przycisk wyświetlania biblioteki projektów  

1 Kliknij 

2 Przeciągnij 

3 Kliknij 
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 Aby dostosować rozmieszczenie wzorów 
haftu na stronie projektu, kliknij wzór, który ma 
zostać przeniesiony, a następnie ustaw nad nim 
wskaźnik myszy. Gdy kształt wskaźnika myszy 

zmieni się na przeciągnij wzór w nowe 
miejsce. 

 
 

Uwaga 
Podczas powiększania lub zmniejszania 
importowanych wzorów haftu, jakość haftu może 
ulec pogorszeniu. Dlatego, nie zalecamy 
powiększania, ani zmniejszania wzorów haftu.  

 "Powiększanie/Zmniejszanie wzorów haftu" 

na stronie 237 w Instrukcji obsługi (format PDF).  

 

Krok 3 Zapisanie projektu na karcie  

 

Wzór można wyszyć przenosząc go do twojej 
maszyny do szycia. W tym celu należy go zapisać 
na nośniku, obsługiwanym przez twoją maszynę. 
W tym przykładzie, przeniesiemy projekt na kartę.  

 

 Wskazówka 
 Projekty możesz również zapisywać na 
dyskietce, karcie CompactFlash lub w pamięci 
USB. Należy sprawdzić, jakie nośniki są 
obsługiwane przez twoją maszynę.  

 

 Wsuń kartę do nagrywarki kart USB.  

 
 

 
 
 

 Kliknij File, następnie Write to Card.  

 
 

 Kliknij OK. 

 
 

Uwaga 
Zapisując projekt na karcie, która nie jest pusta, 
wszystkie znajdujące się na niej dane zostaną 
usunięte. Przed użyciem karty sprawdź, czy 
znajdujące się na niej projekty nie są już 
potrzebne i zapisz wszystkie potrzebne dane na 
twardym dysku lub na innym nośniku.  

 "Z karty haftów" na stronie 49.  

 

 Po zakończeniu zapisywania, pojawi się 
poniższy komunikat. Kliknij OK.  

 
 

Uwaga 
 Jeżeli nagrywarka kart nie zostanie 

podłączona prawidłowo, pojawi się komunikat 
"No card module is connected. Please 
connect card writer module.”.  

 Jeżeli nie włożono karty lub jest ona wadliwa, 
pojawi się komunikat "No original card is 
inserted. Please insert an original card.".   

 

 Wskazówka 
Aby plik hafciarski mógł się zmieścić na 
karcie,jest on skompresowany. W zależności od 
metody kompresji, rozmiar danych może się 
różnić. Średnio, na jednej karcie, można zapisać 
do 200, 000 ściegów. Liczba ściegów we wzorze 
może się jednak różnić w zależności od 
używanego typu maszyny.  

4 

3 

2 

1 
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Uwaga 
Środki ostrożności podczas używania 
nagrywarki kart/kart  

 Karta jest wsunięta prawidłowo, jeżeli przy 
wkładaniu było słyszalne kliknięcie.  

 Nigdy nie wyciągaj karty, ani nie odłączaj 
kabla USB, podczas gdy dioda miga.  

 Aby prawidłowo włożyć lub wyciągnąć kartę, 
stosuj się do instrukcji obsługi hafciarki.   

 

 Bliższe informacje dotyczące zapisywania 

wzorów haftu znajdziesz w rozdziale 
"Zapisywanie projektu haftu" na stronie 22.  
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2. Automatyczne konwertowanie obrazu w 
projekt haftu  
Wzór haftu można utworzyć ze zdjęcia wykonanego aparatem cyfrowym, z zeskanowanego obrazu lub z 
obrazka clipart. Przy pomocy kreatora Image to Stitch Wizard w programie Layout & Editing, można 
przekształcić obraz we wzór haftu.  
Najpierw musimy zdecydować, który z trzech poniższych typów haftu chcemy wykonać.  

■ Auto Punch  
Funkcja ta pozwala utworzyć wzór haftu z obrazka clipart lub z zeskanowanej ilustracji. Należy wybierać 
obrazki z małą liczbą dobrze odróżniających się od siebie kolorów.  

■ Photo Stitch  
Funkcja ta pozwala utworzyć wzór haftu ze zdjęcia. Ten typ wzoru haftu zawiera szczegółowe, 
nachodzące na siebie ściegi. Należy wybierać jasne i ostre zdjęcia, na których obiekt do wyhaftowania jest 
wyraźny. Wyszywając portret, najlepsze rezultaty uzyskasz, gdy rozmiar twarzy na zdjęciu będzie wynosił 
przynajmniej 100 x 100 mm.  

■ Cross Stitch 
Funkcja ta pozwala utworzyć wzór haftu krzyżykowego na podstawie obrazka.  
Należy wybierać obrazki z małą liczbą dobrze odróżniających się od siebie kolorów i z wyraźnym obiektem 
do wyhaftowania.  

 

 Wskazówka 
 Bliższe informacje dotyczące używania kreatora Image to Stitch Wizard znajdziesz w rozdziale 

"Automatyczne konwertowanie obrazu w projekt haftu (Image to Stitch Wizard)" na stronie 125.  

 Na pasku stanu można sprawdzić wymiary wzorów haftu oraz obrazów, które mogą być wyświetlane w 
milimetrach lub calach.  

 "Pomiar odległości między dwoma punktami" na stronie 51 oraz "Zmiana jednostek miary (mm lub 

cale)" na stronie 69.  

 W niniejszym podręczniku wymiary są podawane w milimetrach.  

 

■ Formaty plików graficznych  
Możliwe jest importowanie następujących formatów plików graficznych.  
- Windows bitmap (.bmp), Exif (.tif, .jpg), ZSoftPCX (.pcx), Windows Metafile (.wmf), Portable Network 
Graphics (.png), Encapsulated PostScript (.eps), Kodak PhotoCD (.pcd), FlashPix (.fpx), JPEG2000 (.j2k), 
GIF (.gif)  

 

 Wskazówka 
 Jeżeli w pliku EPS nie jest zapisany obraz "Podglądu", jego prawidłowe wyświetlenie nie będzie 

możliwe. Tworząc plik w formacie EPS, zapisz go wraz z obrazem podglądu.   

 
Pliki te można również importować jako obrazy, które będą drukowane na papierze transferowym iron-on, 
jako oryginalne obrazy w programie Design Center lub jako szablony do tworzenia wzorów projektowanych 
ręcznie, wzorów czcionek i własnych wzorów ściegu.  
W tej sekcji przy pomocy funkcji Auto Punch utworzymy wzór haftu z obrazka. Ponadto, pokażemy, jak 
zobaczyć jego podgląd i jak zapisać utworzony wzór haftu.  
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Funkcja Auto Punch  

 

 
 

Krok 1 Importowanie obrazka do programu Layout & Editing 
Krok 2 Automatyczne konwertowanie obrazka w projekt haftu 

Krok 3 Wyświetlanie podglądu haftu 

Krok 4  Zapisywanie projektu haftu 

 

 

Krok 1 Importowanie obrazka do 
programu Layout & Editing 

 
W pierwszej kolejności do programu Layout & 
Editing musimy importować obrazek, który 
zostanie automatycznie przekształcony we wzór 
haftu. W tym przykładzie, posłużymy się 
obrazkiem przedstawiającym pingwina 
(penguin.bmp), dostarczonym wraz z aplikacją.  
 

 Kliknij Image, następnie Input, następnie 
from File.  

 
 

 

  Kliknij dwukrotnie folder Dokumenty (Moje 
Dokumenty)\PE-DESIGN8\Tutorial\Tutorial_2, 
aby go otworzyć.   
Podczas instalacji, w folderze Dokumenty (Moje 
dokumenty) tworzony jest folder PE-DESIGN 8. 
Jeżeli obrazek jest importowany po raz pierwszy, 
zostanie wyświetlona zawartość tego folderu.  
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 Zaznacz plik penguin.bmp, a następnie kliknij 
Open lub po prostu kliknij dwukrotnie ikonę pliku.  

 
 Obrazek pojawi się w obszarze roboczym.  
 

 
 

 Wskazówka 

Aby wybrać inny obrazek, powtórz kroki od  do 

. W kroku  można zmienić sposób 
importowania obrazu. Obraz można również 
importować ze skanera, z aparatu cyfrowego, ze 
schowka lub utworzyć go przy pomocy funkcji 
portret.  

 “Importowanie obrazu" na stronie 120.  
 

 Przeciągnij uchwyt, aby dostosować rozmiar 
obrazka.  

 
 

 

 Wskazówka 
 Jeżeli uchwyty są niewidoczne, kliknij obrazek 
prawym klawiszem myszy i wybierz polecenie 
Modify Image. 

 
 
 

 Ustaw wskaźnik myszy nad wybranym 
obrazkiem i przeciągnij go do żądanego miejsca.  

 
 

Krok 2 Automatyczne konwertowanie 
obrazka w projekt haftu 

 
Następnie, obrazek zostanie automatycznie 
przekształcony we wzór haftu.  

 Kliknij Image, następnie Image to Stitch 
Wizard.  

 

 Wybierz Auto Punch, a następnie kliknij 
Next. 

 
 

 

 

 

2 

1 

5 

4 
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Uchwyty 

Na pasku stanu można 
sprawdzić wymiary obrazka 
(szerokość i wysokość). 
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 Sprawdź rezultat konwersji i kliknij Finish.  

 
 

 Wskazówka 
 Wybrane powierzchnie mogą zostać 
przekształcone w obrysy, wyszywane, na 
przykład, przy użyciu ściegów zygzakowych.  

 "Jeżeli wybrano Auto Punch" na stronie 126.  

 

 
 Zostanie wyświetlony wygenerowany wzór 
haftu.  

 
 

 

 

 

 

Krok 3 Wyświetlanie podglądu haftu 

 
Wyświetl podgląd gotowego wzoru haftu.  

 Kliknij Display, następnie Realistic Preview.  

 

 Aby powrócić do normalnego widoku, kliknij 
Display, następnie Realistic Preview lub naciśnij 

klawisz .  

 
 

Krok 4 Zapisywanie projektu haftu 

 
Po wykonaniu projektu haftu, możesz go zapisać, 
aby w przyszłości móc go wywołać z pamięci. 
 

 Kliknij File, następnie Save.  
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 Wybierz napęd oraz folder, a następnie wpisz 
nazwę pliku.  

 

 Kliknij Save. 

   
 

 Wskazówka 
 Wiele obrazków clipart znajdziesz w folderze 
ClipArt, znajdującym się w folderze instalacyjnym 
oprogramowania PE-DESIGN,. Kliknij ikonę 
napędu, na którym zainstalowano 
oprogramowanie PE-DESIGN, następnie 
Program Files, następnie Brother, następnie 
PE-DESIGN 8, następnie ClipArt.)  

 

 Bliższe informacje dotyczące przenoszenia 

projektów na karty znajdziesz w rozdziale 
"Zapisanie projektu na karcie” na stronie 17 
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Funkcja Photo Stitch 

 

Funkcja Photo Stitch pozwala utworzyć wzór haftu ze zdjęcia. Można wybrać jedną z dwóch poniższych 
metod konwersji oraz kolor.  
 

Photo Stitch 1:  
Przy pomocy tej metody można utworzyć jedno- lub wielokolorowy wzór haftu, bardzo podobny do 
obrazka. Wzór taki zawiera szczegółowe, nachodzące na siebie ściegi. Może on być wielokolorowy 
(Color), w sepii lub w skali szarości (Sepia) lub w jednokolorowy (Mono).  
 

Photo Stitch 2:  
Przy pomocy tej metody można utworzyć wzór haftu w jednym lub czterech kolorach. Składa się on z 
powtarzających się ściegów zygzakowych.  
Można utworzyć wzór w czterech kolorach (Color) lub w jednym kolorze (Mono). W tym przykładzie, do 
utworzenia wzoru haftu użyjemy opcji Color oraz Photo Stitch 1. Dowiesz się, jak spośród sześciu 
proponowanych "kandydatów", utworzonych przy pomocy funkcji automatycznej korekty wybrać żądany 
obraz podglądu w celu utworzenia wzoru haftu.  

 
 

Krok 1 Importowanie zdjęcia do programu Layout & Editing 
Krok 2 Automatyczne konwertowanie obrazka w projekt haftu 

 

 

Krok 1 Importowanie zdjęcia do 
programu Layout & Editing 

 

Bliższe informacje w rozdziale "Importowanie 
obrazka do programu Layout & Editing" na stronie 
20. Wybierz folder Tutorial_2, a następnie 
wybierz obraz girl2-face.bmp. 

 

 

 

 

 

 

Krok 2 Automatyczne konwertowanie 
obrazu we wzór haftu 

 

Następnie, obraz zostanie automatycznie 
przekształcony we wzór haftu.  
 

 Kliknij Image, następnie Image to Stitch 
Wizard. 

 

 

1 
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 Wybierz Photo Stitch 1, następnie Color, a 
następnie kliknij Next.  

 
 

 Wskazówka 
Po wybraniu opcji Sepia można utworzyć wzór w 
tonacji sepii lub w skali szarości. Wybór mono 
służy do tworzenia wzoru czarno-białego.  

 "Jeżeli wybrano Photo Stitch 1 (Sepia)" na 

stronie 129, "Jeżeli wybrano Photo Stitch 1 
(Mono)" na stronie 130.  

 

 Kliknij Auto Generate.  

 
 Jeżeli tło jest jednokolorowe, jak w naszym 
przykładzie, kliknij Auto Generate, aby 
automatycznie wykryć kontur obrazka.  

 Kliknij Next.  

 
 

 
 
 

 
 

 Wskazówka 
  Kształt linii maski można edytować, 

przesuwając, dodając lub usuwając punkty.  

 Można również wybrać kształt maski spośród 
wielu dostępnych szablonów kształtów.  

Jeżeli wybrano Photo Stitch 1 (Color)" na 

stronie 127. 

 

 Kliknij Fit to page, aby dopasować rozmiar 
do strony.  

 
Rozmiar wzoru haftu  
 

 Jest to rozmiar, w którym projekt wypełnia całą 
stronę projektu. 

 

 Wskazówka 
 W lewym dolnym rogu okna dialogowego 

wyświetlane są wymiary wzoru haftu. Na tym 
ekranie użytkownik może dowolnie zmieniać 
rozmiar.  

 Najlepsze rezultaty uzyskasz, zmieniając 
rozmiar wzoru haftu na jeden z poniższych.  

o Tylko twarz: 100 × 100 mm  
o Głowa i ramiona: 130 × 180 mm 

Jeżeli wybrano Photo Stitch 1 (Color)" na 

stronie 127.   

 

 Sprawdź podgląd obszaru, który będzie 
przekształcany we wzór haftu, a następnie kliknij 
Next.  
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 Kliknij Select from Candidates.  

 
 Zostanie wyświetlone sześć wzorów, opartych 
na oryginalnym obrazku z różnymi ustawieniami 
jasności i kontrastu. 

 Wybierz jedną z wersji obrazka i kliknij OK.  

 
 Zamiast tego podglądu, zostanie wyświetlona 
wybrana wersja.  

 Kliknij Finish.  

 
 Zostanie wyświetlony wygenerowany wzór 
haftu.  

 
 
 

 Bliższe informacje dotyczące zapisywania 

wzorów haftu znajdziesz w rozdziale 
"Zapisywanie projektu haftu" na stronie 22. 
Bliższe informacje dotyczące przenoszenia 
projektu na kartę znajdziesz w rozdziale 
"Zapisywanie projektu na karcie" na stronie 17. 

 

■ Tworzenie pięknego haftu ze 

zdjęcia  
 Wybierz zdjęcie, przedstawiające jeden duży 

obiekt. (Skomplikowane zdjęcie, na przykład 
zdjęcie zawierające wiele obiektów, nie 
nadaje się.)  

 Zwiększ kontrast  

 Optymalny obraz ma szerokość i wysokość 
między 300 a 500 punktów.  

 Sprawdź zdjęcie.  
Następujące typy zdjęć nie są odpowiednie 
do tworzenia wzorów haftu.  

o Zdjęcia, na których obiekt jest mały, 
na przykład zdjęcia zbiorowe  

o Zdjęcia, na których obiekt jest 
ciemny, na przykład zdjęcia 
wykonane w pomieszczeniu lub gdy 
światło pada zza obiektu  

 Jeżeli efekt tworzenia wzoru haftu nie jest 
zadowalający, zmień ustawienia w oknie 
dialogowym Photo Stitch 1 Parameters.  
Brightness: Pozwala zwiększyć jasność 
obrazu.  
Max. Number of Colors: Pozwala zwiększyć 
liczbę używanych kolorów.  

 "Opcje kolorów" na stronie 131.  

 Jeżeli utworzony wzór haftu zawiera kolory, 
których nie chcesz uwydatniać (na przykład, 
szarości na twarzy), zmień kolejność 
haftowania w oknie dialogowym Sewing 
Order/Lock, aby niepożądany kolor był 
wyszywany przed wszystkimi innymi 
kolorami.  

 "Edycja kolejności haftowania" na stronie 

118.  
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Funkcja Cross Stitch 

 
Z obrazka można utworzyć wzór haftu krzyżykowego. Do tego celu można wykorzystać, na przykład, 
obrazek clipart.  

 
 

 
Krok 1 Importowanie obrazka do programu Layout & Editing 

Krok 2 Automatyczne konwertowanie obrazu we wzór haftu krzyżykowego 

 

Krok 1 Importowanie obrazka do 
programu Layout & Editing 

 
Zobacz "Importowanie obrazka do programu 
Layout & Editing" na stronie 20. Wybierz folder 
Tutorial_2, a następnie wybierz obraz tulip.bmp. 

 

Krok 2 Automatyczne konwertowanie 
obrazka we wzór haftu krzyżykowego 

 
Następnie, obrazek zostanie automatycznie 
przekształcony we wzór haftu.  

 Kliknij Image, następnie Image to Stitch 
Wizard.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Wybierz Cross Stitch, następnie Color, a 
następnie kliknij Next.  

 
 

 Wskazówka 
Po wybraniu opcji Sepia można utworzyć wzór w 
tonacji sepii lub w skali szarości.  

 „Jeżeli wybrano Cross Stitch (Sepia)" na 

stronie 136.  

 

 Kliknij Next.  
W tym oknie dialogowym można określić rozmiar 
krzyżyka oraz liczbę kolorów. W naszym 
przykładzie, zastosujemy ustawienia domyślne. 

 
 

  

3 

2 

1 

27 



 

Samouczek 
 

 
 

 Kliknij Finish.  
W tym oknie dialogowym można dodawać, 
usuwać lub edytować ściegi oraz określić, ile razy 
jest wyszywany każdy ścieg. W naszym 
przykładzie, zastosujemy ustawienia domyślne.  

 
 

 Wskazówka 
Możliwa jest edycja ścieg po ściegu. 

"Jeżeli wybrano Cross Stitch (Color)" na 

stronie 134.   

 
 Zostanie wyświetlany wygenerowany projekt 
haftu. 

  
 

 Bliższe informacje dotyczące zapisywania 

wzoru haftu znajdziesz w rozdziale "Zapisywanie 
projektu haftu" na stronie 22. Bliższe informacje 
na temat przenoszenia projektu na kartę 
znajdziesz w rozdziale "Zapisywanie projektu na 
karcie" na stronie 17.  
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3. Rysowanie kształtów w celu utworzenia 
projektu haftu 
W tej sekcji opisano sposób rysowania kształtów oraz ich łączenia w celu utworzenia projektu haftu.  
Narzędzia Kształt programu Layout & Editing pozwalają rysować różne kształty.W naszym przykładzie, 
narysujemy łodygę, liście, kwiat oraz doniczkę.  
 

 

 
Krok 1 Rysowanie i przesuwanie kształtów 
Krok 2 Duplikowanie, obracanie w odbiciu lustrzanym i przesuwanie kształtów 

Krok 3 Ustawianie opcji „wyszywania obiektu z dziurą” 

Krok 4 Przekształcenie rysunku w haft 

Krok 5 Edycja punktów oraz modyfikacja kształtów 

 

Krok 1 Rysowanie i przesuwanie 
kształtów 

 
W celu narysowania kształtów, wykonaj 
następujące czynności.  
1 Wybierz narzędzie Kształt.  
2 Określ kolor i rodzaj ściegu dla obrysu.  
3 Określ kolor i rodzaj ściegu dla powierzchni.  
4 Przeciągnij wskaźnik myszy na stronie projektu, 
aby narysować kształt.  
 

 
 
 

 
 

 Narysuj łodygę.  

(1) Kliknij , następnie . 

 

(2) Kliknij , aby wyświetlić paletę kolorów.  
(3) Wybierz LIME GREEN.  
Jeżeli żądany kolor nie jest widoczny, przewiń 
pasek przewijania, aby pojawił się żądany kolor.  

 
 

 

1 

Przycisk koloru obrysu  
 Lista rozwijana rodzaju ściegu dla 

obrysu  
 

Przycisk koloru powierzchni  
 Lista rozwijana rodzaju ściegu dla powierzchni  

 

Narzędzia Kształt 
Wybrany kolor nici i jego nazwa  

 

Paleta kolorów nici  
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(4) Kliknij listę rozwijaną Line sew type, a 
następnie wybierz Zigzag Stitch.  

 
 
(5) Kliknij punkt początkowy 1, a następnie kliknij 
dwukrotnie punkt końcowy 2.  

 

 Narysuj liść z prawej strony.  
Identycznie, jak w przypadku łodygi, określ kolor 
oraz rodzaj ściegu, a następnie narysuj kształt. 
Tym razem, kształt będzie zawierał powierzchnię, 
zatem musisz określić również kolor oraz rodzaj 
ściegu dla powierzchni.  

(1) Kliknij , następnie .  

(2) Kliknij  dla obrysu, a następnie na palecie 
kolorów wybierz LIME GREEN.  
(3) Kliknij listę rozwijaną Line sew type, a 
następnie wybierz Zigzag Stitch.  

(4) Kliknij  dla powierzchni, a następnie na 
palecie kolorów wybierz LIME GREEN.  
(5) Kliknij listę rozwijaną Region sew type, a 
następnie wybierz Fill Stitch.  
 
 
 

 
 

 Wskazówka 
Kolor, atrybuty haftu oraz rozmiar można zmienić 
również po narysowaniu kształtu.  

 

(6) Przytrzymując naciśnięty klawisz , 
przeciągnij wskaźnik myszy na stronie projektu, 
jak na ilustracji.  

 
 

 Wskazówka 
Aby narysować kształt, zachowując jego 
proporcje (stosunek wysokości do szerokości), 
podczas przeciągania wskaźnika myszy 

przytrzymaj naciśnięty klawisz . 

 
(7) Ustaw wskaźnik myszy nad liściem, aby jego 

kształt zmienił się na , a następnie przeciągnij 
liść do żądanego miejsca.  

 

Krok 2 Duplikowanie, obracanie w 
odbiciu lustrzanym i przesuwanie 
kształtów  

 
Teraz zduplikujemy liść z prawej strony, obrócimy 
go poziomo w odbiciu lustrzanym i przeniesiemy 
go na lewą stronę łodygi.  

 Zduplikuj liść z prawej strony.  
(1) Kliknij liść prawym klawiszem myszy.  
(2) Wybierz Duplicate.  

 
 

 

  

1 

2 

Aby określić czy wybrany kolor dotyczy obrysu, 
czy powierzchni, kliknij przycisk Color lub 
wybierz tutaj typ haftu.  
 

30 



 

Samouczek 
 

 
 

 Obróć skopiowany liść poziomo w odbiciu 
lustrzanym.  
(1) Kliknij prawym klawiszem myszy zduplikowany 
liść.  
(2) Kliknij Mirror, następnie Vertical.  

 

 Przeciągnij zduplikowany liść na lewą stronę 
łodygi.  

 

 Wyrównaj liście z lewej i z prawej strony.  

(1) Przytrzymując naciśnięty klawisz , 
kliknij prawym przyciskiem myszy liść z prawej 
strony, a następnie kliknij liść z lewej strony.  
(2) Kliknij Align, następnie Top.  

 
 

 Wskazówka 
Kilka wzorów można zaznaczyć w jeden z 
poniższych sposobów: 

 Kliknij pierwszy wzór, a następnie przytrzymaj 

naciśnięty klawisz i kliknij kolejny 
wzór.  

 Narysuj ramkę zaznaczenia wokół wzorów, 
które chcesz zaznaczyć, przeciągając 
wskaźnik myszy. 

 

 

Krok 3 Ustawianie opcji „wyszywania 
obiektu z dziurą” 

 
Teraz narysujemy kwiat z kółkiem w środku, a 
następnie zastosujemy opcję, dzięki której 
unikniemy dwukrotnego wyszywania 
nachodzących na siebie powierzchni.  

 Narysuj płatki kwiatu.  

(1) Kliknij , następnie . 
(2) Wybierz kolor obrysu RED oraz rodzaj ściegu 
Zigzag Stitch.  
(3) Wybierz kolor powierzchni PINK oraz rodzaj 
ściegu Radial Stitch.  

(4) Przytrzymując naciśnięty klawisz , 
przeciągnij wskaźnik myszy na stronie projektu, 
jak na ilustracji.  

 

 Narysuj kółko w środku.  

(1) Kliknij , następnie .  
(2) Wybierz kolor obrysu YELLOW oraz rodzaj 
ściegu Zigzag Stitch.  
(3) Wybierz kolor powierzchni YELLOW oraz 
rodzaj ściegu Concentric Circle Stitch.  

(4) Przytrzymując naciśnięty klawisz , 
przeciągnij wskaźnik myszy na stronie projektu, 
jak na ilustracji.  
(5) Przeciągnij kółko do środka płatków kwiatu.  
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 Zaznacz wzory, dla których chcesz 
zastosować opcję „wyszywania obiektu z dziurą”. 

(1) Kliknij . 
(2) Kliknij żółte kółko, następnie przytrzymaj 

naciśnięty klawisz  i kliknij płatki kwiatu.  

 

 Ustaw opcję „wyszywania obiektu z dziurą”.  

(1) Kliknij Sew, następnie Set hole sewing.  

 

(2) Kliknij OK.  

 
 

Uwaga 
 Nie jest możliwe użycie opcji „wyszywania 
obiektu z dziurą”, jeżeli jeden z wzorów nie 
zawiera się w całości w drugim.  

"Zapobieganie nachodzeniu haftow na siebie 

(opcja „wyszywania z dziurę" na stronie 75 

 
 
 
 
 

 

 Wskazówka 
Można ustawić, aby nachodzące na siebie 
powierzchnie były usuwane lub aby były one 
scalane. 
 "Zmiana kształtów nachodzących na siebie 
wzorów” na stronie 75.  

 

Krok 4 Przekształcenie rysunku w haft 

 
Szczegółowe ustawienia atrybutów dla obrysu 
oraz powierzchni można dokonać w oknie 
dialogowym Sewing Attribute Setting. W tym 
punkcie określimy ustawienia haftowania dla 
powierzchni doniczki.  

 Określ kolor i rodzaj ściegu dla obrysu oraz 
dla powierzchni doniczki.  
 

(1) Kliknij , następnie . 
Wybierz kolor obrysu CLAY BROWN oraz rodzaj 
ściegu Zigzag Stitch.  
(3) Wybierz kolor powierzchni DEEP GOLD oraz 
rodzaj ściegu Prog. Fill Stitch.  

 

 Określ atrybuty haftu.  

(1) Kliknij . 
(2) Okno dialogowe Sewing Attribute Setting 
można wyświetlić w dwóch trybach: 
uproszczonym i zaawansowanym. W naszym 
przykładzie, do ustawienia opcji użyjemy trybu 
uproszczonego (Beginner mode). Jeżeli okno 
dialogowe jest wyświetlone w trybie 
zaawansowanym (Expert Mode), kliknij To 
Beginner mode, aby wyświetlić okno dialogowe 
w trybie uproszczonym. 
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(3) Przeciągnij suwak gęstości (Density), aby 
ustawić wartość 5.0 linii/mm.  
(4) Przeciągnij czerwoną strzałkę w sekcji 
Direction, aby wskazywała 90 stopni.  
 

 
 
 

(5) W sekcji Programmable fill, kliknij .  

 
 
(6) Wybierz net4, a następnie kliknij OK. 

 
 

 

 

 

(7) Przeciągnij suwak, aby ustawić wartość 7.6 x 
7.6 mm.  

 
 

 

 Wskazówka 
 Bardziej szczegółowe parametry można ustawić 
w trybie zaawansowanym (Expert mode).  

  “Określanie atrybutów haftu" na stronie 96.  

 
 

  

Można zobaczyć efekt dokonanych 
ustawień. Aby wyświetlić/ukryć Podgląd, 
kliknij przycisk Show Hint/ Hide Hint.  

Kliknij ten przycisk, aby przywrócić 
ustawienie domyślne dla danego 
atrybutu.  

Wyświetlany jest wybrany wzór.  
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Krok 5 Edycja punktów oraz 
modyfikacja kształtów 

 
Teraz usuniemy jeden kąt z pięcioboku, aby 
utworzyć kształt doniczki.  

 Narysuj doniczkę.  
Przeciągnij wskaźnik myszy na Stronie projektu 
jak na ilustracji.  

 

 Usuń jeden punkt.  

(1) Kliknij , następnie . 

 
(2) Kliknij kształt doniczki.  
 Pojawią się punkty kształtu.  
(3) Kliknij prawym przyciskiem myszy górny 
punkt, a następnie kliknij Delete.  

 
 

 

 

 

 

 

 Punkt zostanie usunięty i powstanie kształt 
trapezu.  

 
Wzór jest ukończony.  

 

 Bliższe informacje dotyczące zapisywania 

wzoru haftu znajdziesz w rozdziale "Zapisywanie 
projektu haftu" na stronie 22. Bliższe informacje 
dotyczące przenoszenia projektów na karty 
znajdziesz w rozdziale "Zapisywanie projektu na 
karcie" na stronie 17. 
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4. Wprowadzanie tekstu  
 
W tym przykładzie, utworzymy wzór haftu z tekstem.  
Program Layout & Editing, pozwala tworzyć rozmaite wzory haftu z tekstem.  
Wbudowane czcionki: Oprogramowanie posiada 35 wbudowanych czcionek. 
Czcionki True Type: Do swoich wzorów haftu można również dodać czcionki TrueType 

zainstalowane w twoim komputerze.  
Małe czcionki: Małe czcionki to czcionki o rozmiarze między 3 i 6 mm. Dzięki swoim małym 

rozmiarom, doskonale nadają się do wyszywania drobnego tekstu.  
Monogramy: Połącz tekst z ozdobnymi wzorami, aby zaprojektować spersonalizowane 

monogramy.  
Własne czcionki: Dzięki programowi Font Creator możesz utworzyć własne czcionki.  
Rozmieszczenie tekstu: Tekst można rozłożyć wzdłuż konturu lub wzdłuż łuku.  
Transformacja: Do tekstu można zastosować jeden z 26 stylów transformacji.  

 Bliższe informacje znajdziesz w rozdziale "Dodawanie tekstu" na stronie 80.  

 
W tej sekcji pokażemy, jak wprowadzić tekst i rozmieścić go na okręgu.  
 

 

 

Krok 1 Rysowanie okręgu  

Krok 2 Wprowadzanie tekstu 

Krok 3 Rozmieszczanie tekstu na kształcie 

 

Krok 1 Rysowanie okręgu 

 

Narysuj okrąg, na którym zostanie rozmieszczony 
tekst.  

 Kliknij , następnie . 

 
 
 

 

 

 

 

 

 Wybierz kolor linii YELLOW oraz rodzaj 
ściegu dla linii Zigzag Stitch.  
Bliższe informacje znajdziesz w sekcji 
"Rysowanie i przesuwanie kształtów" na stronie 
29.  

 

 Wyłącz wyszywanie powierzchni.  

Kliknij , aby  oraz lista rozwijana 
Region sew type nie były wyświetlane.  
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 Przeciągnij wskaźnik myszy na Stronie 
projektu jak pokazano na ilustracji. 

 
 

Krok 2 Wprowadzanie tekstu 

 

 Kliknij , następnie . 
 

 
 

 Kliknij na Stronie projektu. 

 Przy pomocy klawiatury, wpisz "ABCDE". 
 
 

 
 

 Wskazówka 
 Tekst można także wprowadzić, klikając wybrany 
znak w sekcji Insert Character, a następnie 
klikając przycisk Insert.  

 

 

 

 

 Kliknij OK.  
 Tekst zostanie wyświetlony na Stronie 
projektu.  

 
 

 Wskazówka 
 Krój czcionki, rozmiar, kolor oraz typ ściegu 
można zmieniać.  

"Wybór atrybutów tekstu" na stronie 81.  

 

Krok 3 Rozmieszczanie tekstu na 
kształcie 

 

  Zaznacz tekst oraz okrąg.  

  "Wskazówka" na stronie 31.  

 Ustaw wskaźnik myszy nad elipsą lub nad 
tekstem, aby kształt wskaźnika myszy zmienił się 

na , kliknij prawym przyciskiem myszy, a 
następnie kliknij Fit Text to Path Setting.  

 
W oknie dialogowym Fit Text to Path Attribute 
Setting, wybierz sposób rozłożenia tekstu. W tym 
przykładzie, zostawimy ustawienia domyślne.  
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 Kliknij OK.  
Tekst zostanie rozłożony wzdłuż obwodu koła.  

 
Wzór jest ukończony.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wskazówka 
 Tekst można przesuwać wzdłuż kształtu. 

Zaznacz tekst, a następnie przeciągnij go 
wzdłuż kształtu (ścieżki) jak pokazano na 
rysunku.  

 
 Tekst może być rozmieszczony na wiele 

sposobów.  

 

 "Określanie sposobu rozmieszczenia tekstu" 

na stronie 87.  

 Przy pomocy innej metody tekst można 
rozmieścić na łuku.  

  "Transformacja tekstu" na stronie 84.  

 

 Bliższe informacje dotyczące zapisywania 

wzorów haftu znajdziesz w rozdziale 
"Zapisywanie projektu haftu" na stronie 22. 
Bliższe informacje dotyczące przenoszenia 
projektów na karty znajdziesz w rozdziale 
"Zapisywanie projektu na karcie" na stronie 17.  
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5. Łączenie wzorów haftu  
W poniższym przykładzie, utworzymy oryginalny wzór haftu, złożony z wzoru haftu utworzonego na 
podstawie obrazka 1, wzoru haftu utworzonego z wprowadzonego tekstu 2 oraz wzoru haftu dołączonego 
do oprogramowania 3. Ponadto, zmienimy rozmiar i ponownie rozmieścimy każdy z elementów.  
 

 
 

Krok 1 Zastosowanie funkcji Auto Punch w celu utworzenia wzoru haftu na podstawie obrazka 

Krok 2 Dodanie tekstu i dopasowanie odstępów między znakami 

Krok 3 Dodanie owalu i dopasowanie tekstu 

Krok 4 Importowanie i obracanie wzoru haftu 

 

Krok 1 Zastosowanie funkcji Auto 
Punch w celu utworzenia wzoru haftu 
na podstawie obrazka 

 
Teraz otworzymy obraz tulipana i przekształcimy 
go we wzór haftu.  

 Kliknij Image, następnie Input, następnie 
from File.  

 

 Importuj plik tulip.bmp. 
Wybierz plik tulip.bmp, klikając folder 
Dokumenty (Moje Dokumenty), następnie PE-
DESIGN8, następnie Tutorial, następnie 
Tutorial_5. 

 

 "Importowanie obrazka do programu Layout 

& Editing" na stronie 20.  
 

 

 Przytrzymując naciśnięty klawisz , 
przeciągnij uchwyt, aby zmniejszyć rozmiar 
obrazka.  

 

 Kliknij w Przyborniku.  

 

 Wybierz Auto Punch, a następnie kliknij 
Next.  
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 Kliknij Finish.  

 
 Zostanie utworzony wzór haftu 
przedstawiający tulipana. 
 

Krok 2 Dodanie tekstu i dopasowanie 
odstępów między znakami 

 

 Kliknij , następnie . Kliknij dolny 
brzeg tulipana.  

 

 Przy pomocy klawiatury, wpisz "Tulip", a 
następnie kliknij OK.  

 
Tekst jest wprowadzony.  

 

 

 

 

 

 

 Kliknij , następnie . 

 

 Kliknij tekst, a następnie kliknij lewy dolny 
punkt litery "p".  

 Ustaw wskaźnik myszy nad literą "p", aby 

jego kształt zmienił się na , a następnie 
przeciągnij znak w prawo, aby dopasować 
odległość między znakami.  
W identyczny sposób, dopasuj odległości między 
pozostałymi znakami.  
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Krok 3 Dodanie owalu i dopasowanie 
tekstu  

 

 Kliknij , następnie . 

 
 

 Wyłącz wyszywanie obrysu oraz powierzchni.  

  "Rysowanie okręgu" na stronie 35.  

 
 

 Narysuj owal i dostosuj jego umiejscowienie.  
Przeciągnij wskaźnik myszy w obszarze 
roboczym, aby narysować duże koło, a następnie 
dopasuj jego pozycję.  

 

 Zaznacz słowo Tulip. Następnie przytrzymaj 

naciśnięty klawisz i zaznacz owal.  

 
 

 

 

 Ustaw wskaźnik myszy nad owalem lub nad 
tekstem, aby kształt wskaźnika myszy zmienił się 

na , kliknij prawym przyciskiem myszy, a 
następnie kliknij Fit Text to Path Setting. 

 

 Zaznacz pole wyboru the other side, a 
następnie kliknij OK.  

 
Tekst zostanie rozłożony po wewnętrznej 
stronie okręgu. 

 

 Kliknij poza aktualnie zaznaczonym obiektem, 
aby anulować jego zaznaczenie, a następnie 
zaznacz tekst i przeciągnij go wzdłuż obwodu 
okręgu.  

 

"Wskazówka" na stronie 37 oraz "Określanie 

sposobu rozmieszczenia tekstu" na stronie 87.  
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Krok 4 Importowanie i obracanie 
wzoru haftu 

 
Teraz importujemy wzór haftu, przedstawiający 
motyla i zmienimy jego kąt nachylenia.  
 

  Kliknij File, następnie Import.  

 Kliknij .  
 

 
 

Jeżeli przycisk  nie został kliknięty, kliknij 
go.  

 Z listy rozwijanej Category, wybierz Animals, 
a następnie przeciągnij wzór motyla do Strony 
projektu.  

 

 Kliknij wzór motyla, aby go zaznaczyć, a 

następnie kliknij  na pasku narzędzi.  

 
 

 

 

 

 Przeciągnij pojawiający się uchwyt obrotu, 
aby dostosować kąt nachylenia wzoru.  

 
Wzór jest ukończony.  

 

 Bliższe informacje dotyczące zapisywania 

wzorów haftu znajdziesz w rozdziale 
"Zapisywanie projektu haftu" na stronie 22. 
Bliższe informacje dotyczące przenoszenia 
projektów na karty znajdziesz w rozdziale 
"Zapisywanie projektu na karcie" na stronie 17. 
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6. Łączenie haftu z wydrukowanym obrazem  
W tym przykładzie, utworzymy projekt, składający się z haftu oraz wydrukowanego obrazu.  
Do programu Layout & Editing importujemy obraz, a następnie utworzymy projekt haftu, który z tym 
obrazem połączymy. Następnie wydrukujemy obraz na tkaninie przy pomocy papieru transferowego iron-on 
lub bezpośrednio na tkaninie do drukowania, a na koniec, przy pomocy hafciarki na tkaninie z 
nadrukowanym obrazm wyhaftujemy wzór. 
 
 

 
 
 

Krok 1 Tworzenie projektu haftu połączonego z obrazem tła 

Krok 2 Drukowanie obrazu tła 

Krok 3 Drukowanie karty do pozycjonowania 

Krok 4 Haftowanie 

 

Krok 1 Tworzenie projektu haftu 
połączonego z obrazem tła 

 
Aby utworzyć taki projekt trzeba importować 
obraz, a następnie utworzyć lub importować wzór 
haftu. W tym przykładzie, użyjemy obrazka, 
przedstawiającego pudełko na prezent 
(Bear_Background.jpg) oraz wzór haftu, 
przedstawiający misia (Bear.pes), które są 
dołączone do oprogramowania.  

 Uruchom program Layout & Editing.  
Ustaw rozmiar Strony projektu na 130 x 180 mm.  

 "Określanie rozmiaru oraz koloru Strony 

projektu" na stronie 68.  

 Kliknij Image, następnie Input, następnie 
from File.  

 
 

 

 

 Importuj plik Bear_Background.jpg.  
Wybierz plik Bear_Background.jpg klikając 
folder Dokumenty (Moje dokumenty), następnie 
PE-DESIGN 8, następnie Tutorial, następnie 
Tutorial_6.  

 

   “Importowanie obrazu" na stronie 120.  

 Kliknij .  
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 Importuj plik Bear.pes.  
Wybierz plik Bear.pes, klikając folder 
Dokumenty (Moje dokumenty), następnie PE-
DESIGN 8, następnie Tutorial, następnie 
Tutorial_6.  

 

  "Importowanie projektów haftu" na stronie 

48.  

 Wprowadź tekst.  
Wybierz wbudowaną czcionkę No.30 oraz kolor 
nici DEEP ROSE.  

 

  "Wprowadzanie tekstu/drobnego tekstu" na 

stronie 80.  

 Dokonaj transformacji tekstu, aby pasował do 
projektu obrazu.  

(1) Kliknij .  
(2) Zaznacz pole wyboru Transform, a następnie 

kliknij .  

 
 

(3) Kliknij , a następnie przeciągnij uchwyt 
obrotu, aby dostosować kąt nachylenia wzoru.  

(4) Przeciągnij ikonę  lub uchwyt, aby 
dostosować rozmiar wzoru.  

 

 "Transformacja tekstu" na stronie 84, 

"Obracanie wzorów" na stronie 54.  

 Po ukończeniu projektu, zapisz wzór haftu na 
nośniku danych, aby przenieść go do hafciarki.  

 Bliższe informacje dotyczące zapisywania 

wzorów haftu znajdziesz w rozdziale 
"Zapisywanie projektu haftu" na stronie 22. 
Bliższe informacje dotyczące przenoszenia 
projektów na karty znajdziesz w rozdziale 
"Zapisywanie projektu na karcie " na stronie 17.  

 

Krok 2 Drukowanie obrazu tła 

 
Wydrukuj obraz tła na tkaninie przy użyciu 
papieru transferowego iron-on lub bezpośrednio 
na tkaninie do drukowania.  
 

 Kliknij File, następnie Print Setup.  
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 Określ opcje drukowania.  
(1) Wybierz drukarkę, której chcesz użyć do 
drukowania.  
(2) W sekcji Paper i Orientation, wybierz 
odpowiednie ustawienia dla papieru 
transferowego iron-on lub dla tkaniny do 
drukowania.  
(3) Zaznacz opcję Image print mode.  
(4) Zaznacz opcję Print the image on printable 
fablic or an iron-on transfer sheet.  
(5) Aby drukować na papierze transferowym iron-
on obraz odwrócony zaznacz pole wyboru Print a 
flipped image.  
Po wybraniu typu papieru transferowego iron-on, 
niektóre drukarki automatycznie drukują obraz 
obrócony. Jeżeli tak jest w przypadku twojej 
drukarki, wyczyść pole wyboru Print a flipped 
image.  
Bliższe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi 
drukarki.  

  

 Kliknij Change Position.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sprawdź pozycję obrazu.  
Jeżeli jakikolwiek fragment obrazu wykracza poza 
obszar drukowania, dostosuj położenie obrazu.  

 

 Kliknij OK.  

 Kliknij Print.  
 

 Wskazówka 
Aby zobaczyć podgląd drukowanego obrazu, 
kliknij Print Preview.  

 

 Ustaw odpowiednie opcje w oknie 
dialogowym drukowania, a następnie kliknij OK.  

 "Drukowanie" na stronie 143.  

 Rozpoczyna się drukowanie. 

 
 

 Wskazówka 
Bliższe informacje dotyczące drukowania na 
papierze transferowym iron-on lub na tkaninie do 
drukowania znajdziesz w instrukcji obsługi 
papieru transferowego iron-on lub tkaniny do 
drukowania.  
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Krok 3 Drukowanie karty do 
pozycjonowania 

 

Wydrukuj kartę do wyrównania obrazu z haftem.  

 Określ opcje drukowania.  
 (1) W sekcji Paper i Orientation, wybierz 
ustawienia papieru, na którym będziesz 
drukować.  
(2) Zaznacz opcję Print a sheet of paper for 
aligning the printed image and the 
embroidery.  

 

 Kliknij Print.  

 Ustaw odpowiednie opcje w oknie 
dialogowym drukowania, a następnie kliknij OK.  

  "Drukowanie" na stronie 143.  

 Rozpoczyna się drukowanie.  

 
 

 Wskazówka 
Aby zobaczyć podgląd drukowanego obrazu, 
kliknij Print Preview.  

 
 
 
 

Krok 4 Haftowanie 

 

 Jeżeli korzystasz z papieru transferowego 
iron-on, przenieś obraz na tkaninę.  

 

 Wskazówka 
Bliższe informacje dotyczące przenoszenia 
obrazu z papieru transferowego iron-on na 
tkaninę znajdziesz w instrukcji obsługi papieru 
transferowego iron-on.  

 

 Zamocuj tkaninę na tamborku. 

 

 Umieść kartę do pozycjonowania na tkaninie 
w taki sposób, aby była wyrównana z 
wydrukowanym obrazem.  

 Jeżeli karta do pozycjonowania jest zbyt 
duża, dotnij ją do odpowiedniego rozmiaru. 

 Zamocuj kartę do pozycjonowania do tkaniny 
przy pomocy taśmy. 

 

 

 Zamocuj tamborek w hafciarce.  
Upewnij się, że karta do pozycjonowania nie 
przesuwa się.  
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 Wyrównaj oznaczenie środka karty do 
pozycjonowania z igłą.  

 Jeżeli hafciarka jest wyposażona w kamerę, 
naciśnij przycisk pozycjonowania, aby wykryć 
znak pozycjonujący i automatycznie 
wyrównać pozycję haftowania.  

 W przypadku innych hafciarek, wyrównaj 
pozycję ręcznie.  

 Po zakończeniu pozycjonowania, zdejmij 
kartę pozycjonującą z tkaniny.  

 Włącz hafciarkę, aby wyhaftować wzór.  

 
 

 Wskazówka 
 Bliższe informacje dotyczące używania 

hafciarki znajdziesz w Instrukcji obsługi, 
dołączonej do maszyny.  

 W poniższym folderze zamieszczono sześć 
próbek gotowych wzorów dla funkcji łączenia 
haftu z wydrukowanym obrazem. 

Dokumenty (Moje dokumenty)\ PE-DESIGN 
8\Sample\Layout & Editing\ Print and Stitch  
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Opracowywanie projektów haftu (Layout & Editing) 
 

 

Okno Layout & Editing 

 
 
1 Pasek narzędzi  
Zawiera skróty do poleceń menu.  
2 Pasek atrybutów haftu  
Pozwala określić atrybuty haftu (kolor i rodzaj 
ściegu) dla obrysów i powierzchni we wzorze.  
3 Przybornik  
Służy do tworzenia, zaznaczania i edycji wzorów.  
4 Okno pomocnicze  
Wyświetla wszystkie wzory, znajdujące się w 
obszarze roboczym oraz pozwala zobaczyć cały 
wzór podczas pracy nad obszarem szczegółowym.  

  "Wyświetlanie projektu w oknie pomocniczym" 

na stronie 66.  
5 Strona projektu  
Część obszaru roboczego, którą można zapisać i 
wyhaftować.  
 

 Wskazówka 
 W tym przykładzie, domyślny rozmiar Strony 
projektu to 100 x 100 mm.  

 
6 Obszar roboczy  
7 Kolory nici, atrybuty haftu oraz atrybuty 
tekstu  
Jest to okno dialogowe z zakładkami, 
pozwalające określić kolory nici, atrybuty haftu 
oraz atrybuty tekstu. Kliknij wybraną zakładkę, 
aby wyświetlić opcje.  

 

 Wskazówka 
 Aby wyświetlić to okno dialogowe, kliknij  

lub  lub wybierz polecenie menu Sew-
Sewing Attribute Setting lub Text - Text 
Attribute Setting.  

Aby zamknąć okno dialogowe, kliknij . 

 Jeżeli aplikacja jest uruchamiana po raz 
pierwszy, to zbiorcze okno dialogowe 
znajduje się po prawej stronie okna. Można je 
przenieść, przeciągając w dowolne miejsce 
lub klikając dwukrotne jego pasek tytułu 
(pasek u góry okna dialogowego). Aby 
przywrócić oryginalną pozycję oka 
dialogowego, przeciągnij je do prawej strony 
okna lub kliknij dwukrotnie jego pasek tytułu.  

 

Otwieranie/Importowanie projektów haftu  
 

 Wskazówka 
W programie Layout & Editing można otworzyć kilka plików jednocześnie. Ponadto,można kopiować i 
wklejać dane pomiędzy plikami, które są w danej chwili otwarte.  

 

Tworzenie nowego projektu 
haftu 

 

Przycisk menu:  

1. Kliknij , lub kliknij File, następnie New.  

 Pojawi się nowa Strona projektu.  
 

 

 

 Wskazówka 
Rozmiar Strony projektu można zmienić.  

"Określanie rozmiaru i koloru Strony projektu" 

na stronie 68.  
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Opracowywanie projektów haftu (Layout & Editing) 
 

 

Otwieranie pliku Layout & 
Editing 

 
Można otworzyć projekt haftu, zapisany wcześniej 
jako plik programu Layout & Editing (plik .pes).  

Przycisk paska narzędzi:  

1. Kliknij , lub kliknij File, następnie Open.  

2. Wybierz napęd oraz folder.  

 
 

 Jeżeli zaznaczono pole wyboru Preview, 
zawartość zaznaczonego pliku pojawi się w 
okienku podglądu.  

 

 Wskazówka 
 Aby elementy wybranego folderu, wyświetlić 

w oknie dialogowym Browse w postaci 
miniatur, kliknij Browse.  

 
Aby zobaczyć projekt bardziej szczegółowo, 
zaznacz plik, a następnie kliknij Preview.  

 
 Aby otworzyć wyświetlony plik, kliknij Open. 

 

 

Uwaga 
 Jeżeli nie są wyświetlane żadne pliki, 

oznacza to, że w wybranym folderze nie 
zapisano żadnych plików .pes. Wybierz 
folder, zawierający pliki .pes.  

 Jeżeli zaznaczysz inny plik,niż plik .pes, w 
oknie podglądu pojawi się komunikat 
"Unexpected file format".  

 

3. Aby otworzyć plik, zaznacz go, a następnie 

kliknij Open lub kliknij dwukrotnie ikonę pliku.  
 Zawartość wybranego pliku pojawi się na 
Stronie projektu. 

 

 Wskazówka 
Plik można otworzyć w jeden z poniższych 
sposobów.  

 Wyświetl plik projektu haftu w Windows 
Explorer, a następnie przeciągnij go 
bezpośrednio do okna programu Layout & 
Editing.  

 Wyświetl plik projektu haftu w Windows 
Explorer, a następnie kliknij go dwukrotnie.  

 

Importowanie projektów haftu 

 

Przycisk paska narzędzi: . 

1.  Kliknij , lub kliknij File, następnie 

Import.  

2.  Z listy rozwijanej wybierz kategorię, a 

następnie wybierz widok.  

 
1 Widok Biblioteki projektów  
2 Widok folderów  
3 Widok zawartości karty  
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Opracowywanie projektów haftu (Layout & Editing) 
 

 

3.  Zaznacz plik projektu, który chcesz 

importować, a następnie kliknij Import, lub kliknij 
dwukrotnie ikonę pliku.  
 Projekt haftu zostanie wyświetlony na Stronie 
projektu.  

 

 Wskazówka 
 Projekt można również importować, 

przeciągając jego ikonę z okna dialogowego 
Import do Strony projektu.  

 Do importowania nie można zaznaczyć kilku 
plików jednocześnie.   

 

4.  Kliknij  w prawym górnym rogu okna 

dialogowego Import, aby je zamknąć.  

■ Z Biblioteki projektów  

1.  Kliknij , aby wyświetlić okno 

dialogowe w widoku Biblioteki projektów.  

2.  Z listy rozwijanej Category, wybierz 

kategorię, aby wyświetlić odpowiednie dane 
haftów.  

■ Z folderu  

1.  Kliknij , aby wyświetlić okno 

dialogowe w widoku folderów.  

 
 
 

2.  Kliknij .  

 Pojawi się okno dialogowe Browse. 

3.  Zaznacz folder i kliknij OK.  

4.  W sekcji File Type, wybierz format pliku, aby 

wyświetlić odpowiednie dane haftów.  
 

Uwaga 
Podczas importowania projektów pochodzących 
od innych producentów, upewnij się, że wybrany 
projekt zmieści się na Stronie projektu.  

 

 

 

 

 

 Wskazówka 
 Ponieważ w plikach .dst nie ma zapisanej 
informacji o kolorze nici, podczas importowania 
projektu do programu Layout & Editing, ustawiane 
są tymczasowe kolory. Z tego powodu, kolory w 
importowanym pliku .dst mogą wyglądać inaczej, 
niż to było zamierzone.  
Kolory nici można zmienić w oknie dialogowym 
Sewing Order/Lock.  

"Zmiana kolorów" na stronie 118.  

 

■ Z karty haftów  

1.  Włóż kartę haftów do nagrywarki kart USB.  

Bliższe informacje w rozdziale "Zapisywanie 

projektu na karcie" na stronie 17.  

2.  Kliknij .  

 Po odczytaniu karty, pojawi się okno dialogowe 
w widoku zawartości karty, w którym zostaną 
wyświetlone projekty znajdujące się na karcie.  

 

Uwaga 
Ze względu na prawa autorskie, niektóre karty 
haftów nie pozwalają na użycie tej funkcji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ścieżka dostępu do aktualnie 
zaznaczonego folderu.  
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Importowanie projektu haftu z 
programu Design Center  

 
Projekt haftu można importować do Strony 
projektu programu Layout & Editing bezpośrednio 
z programu Design Center.  

"Ręczne tworzenie projektów haftu z obrazów 

(Design Center)" na stronie 153.  

Przycisk paska narzędzi:  

1.  Uruchom program Design Center i otwórz 

plik.  

 "Etap oryginalnego obrazka " na stronie 146 

oraz "Otwieranie pliku" na stronie 155.  

2.  Kliknij , lub kliknij File, następnie 

Import from Design Center.  

3.  W polu Magnification, wpisz lub wybierz 

współczynnik powiększenia.  

 
 

Uwaga 
Jeżeli użyjesz maksymalnego współczynnika, 
projekt zostanie powiększonydo rozmiaru Strony 
projektu. Minimalny współczynnik to 25%.  

 

4.  W sekcji Orientation, wybierz orientację.  

5.  Kliknij Import, aby importować projekt haftu.  
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Sprawdzanie wzorów haftu 

Powiększanie  

 
Wyświetlany wzór haftu można powiększyć w 
celu dopracowania detali lub zmniejszyć, aby 
umożliwić pracę nad którąkolwiek częścią wzoru 
haftu, która jest niewidoczna w obszarze 
roboczym.  

Po kliknięciu  w Przyborniku, pojawi się 

. Kliknij przycisk 
odpowiadający żądanej operacji.  
 

: Kliknij na Stronie projektu, aby wyświetlić 
obszar w powiększeniu.  
Aby powiększyć konkretny obszar, ustaw 
wskaźnik myszy w okolicy żądanego obszaru, a 
następnie przeciągnij nad nim wskaźnik myszy po 
przekątnej.  

: Kliknij na Stronie projektu, aby wyświetlić 
obszar w pomniejszeniu. 

: Kliknij, aby wyświetlić Stronę projektu w 
rozmiarze rzeczywistym. 

 Zaznacz obiekt, a następnie kliknij ten 
przycisk.  
Strona projektu jest powiększana w taki sposób, 
aby wyświetlone były tylko zaznaczone obiekty. 

: W oknie wyświetlana jest cała strona 
projektu powiększona do rozmiaru okna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomiar odległości między 
dwoma punktami  

 

1.  Kliknij  w Przyborniku.  

2.  Ustaw wskaźnik myszy na początku 

elementu, który chesz zmierzyć, a następnie 
naciśnij i przytrzymaj naciśnięty przycisk myszy.  
 Pojawi się małe kółko, informujące o punkcie 
początkowym pomiaru odległości.  

3.  Przesuwaj wskaźnik myszy, aby wyświetlić 

wymiary na pasku stanu.  
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Edycja projektów haftu 
Ta sekcja opisuje różne czynności edycyjne, takie jak przesuwanie, powiększanie/zmniejszanie lub 
obracanie wzorów. Aby była możliwa edycja wzoru, należy go zaznaczyć.  

 

Zaznaczanie wzorów  

 

1.  Kliknij  w Przyborniku.  

2.  Kliknij wzór.  

 Wokół wzoru pojawiają się uchwyty.  
 

 
 

 Wskazówka 
 Na pasku stanu wyświetlane są wymiary 

wzoru (szerokość i wysokość).  

 Aby anulować zaznaczenie wzoru, zaznacz 
inny wzór, kliknij pusty obszar Strony projektu 
lub kliknij jakikolwiek inny przycisk w 
Przyborniku.  

 

3.  Aby zaznaczyć dodatkowy wzór, 

przytrzymując naciśnięty klawisz , kliknij 
inny wzór. 

 

 Wskazówka 
Wzory można również zaznaczyć, przeciągając w 
poprzek nich wskaźnik myszy.   

 

 Wskazówka 

Naciśnij klawisz , aby zaznaczyć kolejny 
wzór według kolejności utworzenia.  

 

■ Zaznaczanie wszystkich wzorów 

haftu  

1.  Kliknij  w Przyborniku.  

2.  Kliknij Edit, następnie Select All.  

 

 

 

 

 

 

Przesuwanie wzorów  

 

1.  Ustaw wskaźnik myszy nad zaznaczonym 

wzorem lub grupą zaznaczonych wzorów.  

2.  Przeciągnij wzór do żądanego miejsca.  

 

 Wskazówka 
 Aby przesunąć wzór poziomo lub pionowo, 

podczas przeciągania przytrzymaj naciśnięty 

klawisz .  

 

 Wskazówka 
 Naciśnięcie klawisza strzałki przesuwa 

zaznaczony wzór o 0.5 mm w kierunku 
strzałki na klawiszu. Przytrzymanie 
naciśniętego klawisza strzałki dla danego 
kierunku przesuwa kontur w sposób ciągły.  

 Jeżeli w sekcji Display: Grid setup wybrano 
opcję Snap do Grid, każde naciśnięcie 
klawisza strzałki przesunie wzór o jedno pole 
siatki w kierunku w strzałki na klawiszu.  

"Zmiana ustawień siatki" na stronie 69.  

 Przy pomocy klawiszy strzałek nie można 
przesuwać tekstu rozłożonego na ścieżce, 
jeżeli zaznaczony jest sam tekst. Aby 
umożliwić przesuwanie tekstu przy pomocy 
klawiszy strzałki, należy zaznaczyć również 
ścieżkę.  

 "Określanie sposobu rozmieszczenia tekstu" 

na stronie 87.  

 

■ Przesuwanie wzorów haftu do 

środka 

1.  Zaznacz jeden lub kilka wzorów.  

2.  Kliknij Edit, następnie Center.  

 Wszystkie zaznaczone wzory zostaną 
przesunięte do środka Strony projektu.  

 

 

 

 

 

  

Uchwyty  
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■ Wyrównywanie wzorów haftu  

1.  Zaznacz wzory.  

2.  Kliknij Edit, następnie Align, następnie Left, 

Center, Right, Top, Middle lub Bottom.  
 Zaznaczone wzory zostaną wyrównane w 
sposób pokazany poniżej.  
 

 
 

Skalowanie wzorów  

 

■ Skalowanie ręczne 

1.  Zaznacz wzór (wzory).  

 

2.  Przeciągnij jeden z uchwytów, aby 

dopasować rozmiar zaznaczonego wzoru 
(wzorów).  

 

 Wskazówka 
 Jeżeli podczas przeciągania uchwytu 

przytrzymasz naciśnięty klawisz , wzór 
będzie powiększany lub pomniejszany od 
środka wzoru.  

 Podczas przeciągania uchwytu, na pasku 
stanu będzie wyświetlany aktualny rozmiar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga 
 Stemple edytuje się niezależnie od wzorów, 

na których je zastosowano. Edytując wzór ze 
stemplem, po zakończeniu edycji należy 
sprawdzić stempel.  

 “Stosowanie i edycja stempli" na stronie 114.  

 Niektórych wzorów importowanych z kart 
haftów nie można skalować.  

 Podczas skalowania wzorów haftu, liczba 
ściegów nie zmienia się, co wpływa 
negatywnie na jakość. W celu zachowania 
gęstości i wzoru wypełnienia projektu haftu, 
podczas skalowania przytrzymaj naciśnięty 

klawisz .  

  "Powiększanie/Zmniejszanie wzorów haftu" 

na stronie 237 w Instrukcji obsługi (format PDF).  

 

■ Skalowanie numeryczne  

1.  Zaznacz wzory.  

2.  Kliknij Edit, następnie Numerical Setting, 

następnie Size. 

3.  Aby zmienić proporcjonalnie szerokość i 

wysokość, zaznacz pole wyboru Maintain aspect 
ratio.  

 

4.  Zdecyduj, czy szerokość i wysokość mają 

być ustalone procentowo (%), czy jako konkretny 
rozmiar (w milimetrach lub calach).  

5.  Wpisz lub wybierz żądaną szerokość i 

wysokość.  

6.  Aby po zmianie rozmiaru wybrane wzory 

zachowały swoją oryginalną gęstość i wzór 
wypełnienia, zaznacz pole wyboru Keep density 
and fill pattern.  

 

 Wskazówka 
 Pole wyboru Keep density and fill pattern jest 
dostępne tylko, jeśli jest zaznaczony plik 
hafciarski zawierający ściegi.  

 "Powiększanie/Zmniejszanie wzorów haftu" 

na stronie 237 w Instrukcji obsługi (format PDF).  

 

7.  Kliknij OK.  

 

 

Top  

Middle  

Bottom  Right  Center  Left  

Uchwyty  
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Poziome i pionowe odbicie 
lustrzane wzoru  

 

Przycisk paska narzędzi:   , . 

1.  Zaznacz wzór. 

2.  Kliknij Edit, następnie Mirror, następnie 

Horizontal, lub kliknij . 
Kliknij Edit, następnie Mirror, następnie Vertical, 

lub kliknij  

 
 

Uwaga 
Niektórych wzorów importowanych z kart haftów 
nie można obracać w odbiciu lustrzanym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obracanie wzorów  

 

■ Obracanie ręczne  

Przycisk paska narzędzi:  

1.  Zaznacz wzór. 

2.  Kliknij Edit, następnie Rotate, lub kliknij 

.  

3.  Przeciągnij uchwyt obrotu.  

 

 
 
 

 

 Wskazówka 
 Aby obracać wzór w krokach o wielkości 15°, 
podczas przeciągania uchwytu, przytrzymaj 

naciśnięty klawisz .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Uchwyty zostaną zastąpione mniejszymi 
kwadratami.  

2. Wskaźnik myszy przybierze kształt  

3. Obróć  
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■ Obracanie numeryczne  

1.  Zaznacz wzór.  

2.  Kliknij Edit, następnie Numerical Setting, 

następnie Rotate.  

3.  Wpisz lub wybierz żądany kąt obrotu.  

 
 

 Wskazówka 
Kąt obrotu można określić również przeciągając 

czerwoną strzałkę  w oknie dialogowym 
Rotate.  

 

4.  Kliknij OK.  

 

Grupowanie/Rozgrupowywanie 
wzorów haftu  

 

 ■ Grupowanie wzorów  
Możesz zgrupować kilka pojedynczych obiektów, 
aby móc zastosować te same zmiany dla 
wszystkich obiektów należących do grupy 
jednocześnie.  

1.  Zaznacz kilka wzorów.  

2.  Kliknij Edit, następnie Group.  

 Zaznaczone obiekty zostaną zgrupowane.  
 

 Wskazówka 
Jeżeli do zgrupowania zaznaczysz obiekt, który 
jest częścią wzoru z włączoną opcją „wyszywania 
obiektu z dziurą” lub z zastosowanym innym 
rozmieszczeniem ścieżki, zgrupowany zostanie 
cały wzór.  

 

■ Rozgrupowywanie wzorów  

1.  Zaznacz zgrupowany wzór haftu.  

2.  Kliknij Edit, następnie Ungroup.  

 Wzory zostaną rozgrupowane.  
 

 

 

 

 

 

■ Edycja pojedynczych obiektów w 

ramach grupy 
Nawet po zgrupowaniu, wzory można edytować 
oddzielnie. 

1.  Aby zaznaczyć pojedynczy wzór w obrębie 

grupy, kliknij go, przytrzymując naciśnięty klawisz 

.  
Aby zaznaczyć kilka obiektów w obrębie grupy, 
kliknij je, przytrzymując naciśnięte klawisze 

i . 
 

 Wskazówka 
Po zaznaczeniu grupy lub pojedynczych 
obiektów, wokół zgrupowanych wzorów pojawi się 
jasnoniebieska ramka. 

 

2.  Edytuj w dowolny sposób obiekt.  

 

 Wskazówka 
Jeżeli po usunięciu wzorów należących do grupy 
pozostanie tylko jeden wzór, grupowanie zostanie 
anulowane.  
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Zmiana kształtu wzorów haftu 
 

Zaznaczanie punktów  

 

1.  Kliknij w Przyborniku.  

 Pojawią się dwa przyciski .  

2.  Kliknij . 

3.  Kliknij wzór.  

 Punkty wzoru zostaną wyświetlone w postaci 
małych pustych kwadratów.  
 

 
 

 

 Wskazówka 
Wzór może mieć postać linii łamanej, linii krzywej, 
łuku, wycinka okręgu, łuku z cięciwą, wzoru haftu 
projektowanego ręcznie lub pliku hafciarskiego 
zawierającego ściegi.  

 

4.  Aby zaznaczyć pojedynczy punkt, kliknij 

pusty kwadrat.  

 Zaznaczony punkt zostanie wyświetlony w 
postaci małego czarnego kwadratu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wskazówka 
Kilka punktów można zaznaczyć w jeden z 
poniższych sposobów.  

 Przeciągnij wskaźnik myszy.  
 Zostaną zaznaczone wszystkie punkty, 
znajdujące się w obrębie zaznaczonego obszaru.  

 Kliknij punkty, przytrzymując naciśnięty 

klawisz .  
 Kolejne punkty są dodawane do zaznaczenia 
po ich kliknięciu.  
 Aby anulować zaznaczenie punktu, kliknij 
zaznaczony punkt ponownie.  

 Kliknij punkty, przytrzymując naciśnięty 

klawisz  
 Zostaną zaznaczone wszystkie punkty, 
znajdujące się pomiędzy klikniętymi punktami.  

 Naciśnij klawisz  lub , 

przytrzymując naciśnięty klawisz .  
 Do zaznaczenia zostanie dodany kolejny punkt 
w kierunku punktu końcowego.  
 Aby anulować zaznaczenie punktu, naciśnij 

klawisz  lub .  

 Naciśnij klawisz lub , 

przytrzymując naciśnięty klawisz .  
 Do zaznaczenia zostanie dodany kolejny punkt 
w kierunku punktu początkowego.  

 Aby odznaczyć punkt, naciśnij klawisz 

lub .  
Ponadto, można zmienić kierunek, w którym 
punkty są zaznaczane. Można je zaznaczać w 
kierunku punktu początkowego lub w kierunku 
punktu końcowego. 

 Naciśnij klawisz lub , 

przytrzymując naciśnięty klawisz .  
 Punkty zaczną być zaznaczane w kierunku 
punktu końcowego.  

 Naciśnij klawisz  lub , 

przytrzymując naciśnięty klawisz . 
 Punkty zaczną być zaznaczane w kierunku 
punktu początkowego 

 Bliższe informacje dotyczące zaznaczania 
punktów we wzorach haftu znajdziesz w 
rozdziale "Zaznaczanie punktów ściegu we 
wzorze ściegów" na stronie 62.  
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Przesuwanie punktów  

 

1.  Zaznacz punkt.  

  “Zaznaczanie punktów" na stronie 56.  

2.  Przeciągnij punkt do nowego miejsca.  

 
 

Uwaga 
Zaznaczony punkt należy przeciągnąć. Jeżeli 
tylko klikniesz w innym miejscu na konturze, 
zostanie wstawiony nowy punkt lub zostanie 
anulowane zaznaczenie punktu.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wskazówka 
 Wszystkie zaznaczone punkty są przesuwane 

w tym samym kierunku.  

 Aby punkt linii łamanej, linii krzywej, wzoru 
haftu projektowanego ręcznie lub pliku 
hafciarskiego zawierającego ściegi przesunąć 
poziomo lub pionowo, podczas jego 
przeciągania, przytrzymaj naciśnięty klawisz 

.  

 Naciśnięcie klawiszy strzałki przesuwa 
zaznaczony punkt o 0.5 mm w kierunku 
strzałki na klawiszu. Przytrzymanie 
naciśniętego klawisza strzałki dla żądanego 
kierunku przesuwa kontur w tym kierunku w 
sposób ciągły.  

 Jeżeli wybrano opcję Snap to Grid, każde 
naciśnięcie klawisza strzałki przesunie punkt 
o jedno pole siatki w kierunku strzałki na 
klawiszu.  

 Przy pomocy klawiszy strzałek nie można 
przesuwać punktów końcowych łuku, łuku z 
cięciwą oraz wachlarza.  

 Można przesuwać również punkty we 
wzorach z ustawioną opcją „ wyszywania 
obiektu z dziurą ” Jednak, po przesunięciu 
kontury nie mogą się przecinać. Aby wykonać 
taką operację, anuluj opcję „ wyszywania 
obiektu z dziurą”.  

Przeciągnij 

Zaznaczony 
punkt  
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Wstawianie punktów  

 
Można wstawić nowe punkty, aby zmienić kształt 
wzoru. Dodając nowy punkt na krzywej, przy 
pomocy uchwytu możesz dodatkowo zmienić 
orientację stycznej do nowego punktu. 

1.  Kliknij , następnie . 

2.  Kliknij wzór.  

3.  Kliknij na konturze, aby dodać punkt.  

 
 

 

Usuwanie punktów  

 
 

1.  Zaznacz punkt.  

 “Zaznaczanie punktów" na stronie 56.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.  Kliknij Edit, następnie Delete lub naciśnij 

klawisz , aby usunąć punkt.  
 

 
 

Zmiana linii prostych w krzywe 
lub krzywych w linie proste  

 

1.  Zaznacz punkt.  

 “Zaznaczanie punktów" na stronie 56.  

2.  Kliknij Edit, następnie Point, następnie kliknij 

To Curve, lub kliknij To Straight.  

  
 

 Wskazówka 
Aby przekształcić linię krzywą w linię prostą, 
kliknij punkt na krzywej, a następnie kliknij Edit, 
następnie Point, następnie To Straight.  

 
  

Kliknij 

Usuń 

Zaznaczony punkt  

To Curve  To Straight  
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Wygładzanie ścieżki w punkcie  

 

1.   Zaznacz punkt, w którym ścieżka ma zostać 

wygładzona.  

“Zaznaczanie punktów" na stronie 56.  

 

2.   Kliknij Edit, następnie Point, następnie To 

Smooth.  
 Ścieżka w danym punkcie zostanie 
wygładzona.  

 

3.   Przeciągnij ścieżkę, aby ją dopasować.  

 

Symetryczne dopasowanie 
uchwytów sterujących punktu.  

 

1.   Zaznacz punkt, względem którego uchwyty 

sterujące mają zostać dopasowane symetrycznie.  
 

“Zaznaczanie punktów" na stronie 56.  

 

2.   Kliknij Edit, następnie Point, następnie To 

Symetry.  

3.   Przeciągnij ścieżkę, aby ją dopasować.  

 Uchwyty sterujące punktu zostaną przesunięte 
symetrycznie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zaostrzenie ścieżki w punkcie   

 

1.   Zaznacz punkt, w którym ścieżka ma zostać 

zaostrzona.  

 “Zaznaczanie punktów" na stronie 56. 

 

2.   Kliknij Edit, następnie Point, następnie To 

Cusp.  
 Ścieżka w wybranym punkcie zostanie 
zaostrzona.  

 

2.   Przeciągnij ścieżkę, aby ją dopasować.  
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Przesuwanie punktu 
początkowego/końcowego i 
punktu środkowego  

 

■ Przesuwanie punktów 

początkowych /końcowych  
Możesz zmienić położenie punktu początkowego i 
końcowego obiektów utworzonych przy pomocy 
narzędzi z Przybornika w celu dopasowania 
haftu.  
 

1.   Kliknij  w Przyborniku.  

 Pojawią się dwa przyciski .  

2.   Kliknij .  

 

Uwaga 
Jeżeli punkty początkowy/końcowy zostaną 
zoptymalizowane (za pomocą polecenia 
Optimize Entry/Exit points w menu Sew), nie 
można ich edytować. Aby móc użyć tego 
narzędzia do edycji punktów początkowego i 
końcowego, wybierz polecenie menu Sew - 
Optimize Entry/Exit points, aby anulować to 
ustawienie.  

 

3.   Kliknij obiekt.  

 Pojawią się punkty początkowy i końcowy 
obiektu.  

 

 Wskazówka 
Jeżeli dla powierzchni zastosowano ścieg kołowy 
(concentric circle stitch) lub ścieg promieniowy 
(radial Stitch), wyświetlony zostanie również 
punkt środkowy.  

 "Przesuwanie punktu środkowego" na stronie 

61. 

 

 
 

Uwaga 
Nie można edytować punktu początkowego i 
końcowego dla plików hafciarskich, tekstu i 
wzorów haftu projektowanych ręcznie. 

 

 

To jest punkt początkowy konturu. Z 
tym punktem połączony jest 
wcześniej wyszyty wzór.  

 

 

 
 

 

To jest punkt końcowy konturu. Z 
tego punktu kontynuowane jest 
wyszywanie następnego wzoru.  

 

To jest punkt początkowy powierzchni 
wewnętrznej. Z tym punktem jest 
połączony wzór wyszyty wcześniej. 

 

To jest punkt końcowy powierzchni 
wewnętrznej. Z tego punktu 
kontynuowane jest wyszywanie 
następnego wzoru.  

 

 

 Wskazówka 
Jeżeli kontur lub powierzchnia wewnętrzna 
zostały oznaczone jako elementy, które nie będą 
wyszywane, żaden z tych punktów nie pojawi się.  

 

4.   Przeciągnij punkt do żądanego miejsca na 

konturze.  

 
 

Uwaga 
 Punkt początkowy i końcowy można 

edytować tylko dla obiektów utworzonych 
przy pomocy narzędzi Okrąg lub Łuk, 
Prostokąt i Kontur. Nie można edytować 
wzoru ściegów lub wzorów utworzonych przy 
pomocy narzędzi Tekst lub narzędzi ręcznego 
projektowania haftu.  

 Jeżeli wybrano polecenie Optimize 
Entry/Exit points w menu Sew do 
optymalizacji punktów początkowego i 
końcowego, wszystkie ręczne ustawienia 
punktu początkowego/końcowego zostaną 
utracone, a pozycja tych punktów zostanie 
automatycznie zoptymalizowana.  

 

■ Optymalizacja punktu 

początkowego/ końcowego 
Można automatycznie dopasować pozycję punktu 
początkowego i końcowego obiektu w celu 
optymalizacji haftu.  

1.   Kliknij Sew, następnie Optimize Entry/Exit 

points.  
Aby zoptymalizować punkt początkowy i 
końcowy, kliknij to polecenie (zostanie ono 
zaznaczone). Aby anulować optymalizację, kliknij 
ponownie to polecenie, aby anulować 
zaznaczenie. 
 Jeżeli polecenie Optimize Entry/Exit points 
będzie zaznaczone, zostaną zoptymalizowane 
punkty początkowy i końcowy dla obiektów 
połączonych o tym samym kolorze (zostaną 
połączone między sobą najkrótszą drogą.)  
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Uwaga 
 Punkty początkowy i końcowy można 

zoptymalizować tylko dla obiektów 
utworzonych przy pomocy narzędzi Okrąg lub 
Łuk, Prostokąt i Kontur. 

 Jeżeli wybrano polecenie Optimize 
Entry/Exit points w menu Sew do 
optymalizacji punktów początkowego i 
końcowego, punktów tych nie można 
przesuwać przy pomocy narzędzia Punkt 
początkowy/końcowy.  

 
 Jeżeli nie zaznaczysz opcji Optimize 
Entry/Exit points, punkty początkowy i końcowy 
nie zostaną zoptymalizowane. Po anulowaniu 
optymalizacji punktów początkowego i 
końcowego, położenie punktu początkowego i 
końcowego zostaną zachowane.Położenie tych 
punktów można zmienić ręcznie przy pomocy 
narzędzia Punkt początkowy/końcowy/środkowy.  
 

 
Opcja Optimize Entry/Exit points wyłączona 

 
Opcja Optimize Entry/Exit points włączona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ Przesuwanie punktu środkowego  
 
Można przesunąć punkt środkowy powierzchni z 
ustawionym ściegiem kołowym lub 
promieniowym, aby uzyskać bardziej ozdobny 
efekt.  

1.   Kliknij , następnie . 

2.   Kliknij powierzchnię z ustawionym ściegiem 

kołowym lub promieniowym.  
 Pojawią się punkty początkowy, końcowy oraz 
środkowy obiektu.  
 

 

3.   Przeciągnij punkt środkowy do żądanego 

miejsca.  
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Edycja wzoru ściegów 
We wzorach ściegów, ściegi wyświetlane są jako linie ciągłe ( ___), a ściegi typu jump jako linie przerywane 
( _ _ _).  

 

Konwertowanie obiektów na 
wzór ściegów  

 
Obiekty utworzone przy pomocy narzędzi 
programu Layout & Editing można przekształcić 
we wzór ściegów. Można przy tym dokonać 
szczegółowych zmian, modyfikując położenie 
pojedynczych ściegów.  

 “Rysowanie kształtów" na stronie 70.  

1.   Zaznacz obiekt.  

2.   Kliknij Sew, następnie Convert to Stitches.  

Zaznaczony obiekt zostanie przekonwertowany 
na wzór ściegów.  

 
Linia wypunktowana wokół przekształconego 
wzoru informuje, że jest to wzór ściegów.  
Każdy ścieg w przekształconym wzorze można 
edytować przy pomocy narzędzia Edycja 
punktów.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wskazówka 
 Jeżeli zaznaczysz którykolwiek element 

obiektów zgrupowanych, obiektów z 
włączoną opcją „wyszywania obiektu z 
dziurą” oraz tekstu rozmieszczonego na 
kształtach, wszystkie obiekty należące do 
grupy zostaną przekształcone na wzór 
ściegów.  

 Po przekonwertowaniu obiektu na wzór 
ściegów, wzory, którym nie przypisano 
żadnych atrybutów haftu zostaną usunięte.  

 Słowo obiekt oznacza wzór utworzony przy 
pomocy narzędzi Kształt lub narzędzi Tekst 
lub narzędzi ręcznego projektowania haftu.  

 
 

Zaznaczanie punktów wzoru 
ściegów  

 

1.   Kliknij , następnie . 

2.   Kliknij obiekt.  

 Punkty wzoru ściegów zostaną wyświetlone w 
postaci małych pustych kwadratów.  

 

Uwaga 
Wzory ściegów są otoczone linią wypunktowaną.  
Jeżeli dany obiekt nie jest otoczony 
wypunktowaną linią, nie można go edytować. 
Modyfikować można tylko punkty wzoru ściegów.  

 

3.   Aby zaznaczyć pojedynczy punkt, kliknij 

pusty kwadrat.  
 Zaznaczony punkt zostanie wyświetlony w 
postaci małego czarnego kwadratu.  

 

 Wskazówka 
 Jeżeli klikniesz ścieg typu jump, zostaną 

zaznaczone punkty po obu jego stronach.  

 Można zaznaczyć kilka punktów w identyczny 
sposób, jak zaznacza się punkty we wzorze 
haftu. 

“Zaznaczanie punktów" na stronie 56.  

 Aby zaznaczyć wszystkie punkty ściegu w 

następnym kolorze, naciśnij klawisz . 
Aby zaznaczyć wszystkie punkty w 

poprzednim kolorze, naciśnij klawisz , 

przytrzymując naciśnięty klawisz , 
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 Wskazówka 

 Naciśnij klawisze oraz .  
 Zostanie zaznaczony punkt początkowy dla 
pierwszego koloru nici.  

 Naciśnij klawisze  oraz .  
Zostanie zaznaczony punkt końcowy dla 
ostatniego koloru nici.  

 Zaznacz przynajmniej jeden punkt danego 

koloru, a następnie naciśnij klawisz .  
 Zostanie zaznaczony punkt początkowy koloru.  

 Zaznacz przynajmniej jeden punkt danego 

koloru, a następnie naciśnij klawisz .  
 Zostanie zaznaczony punkt końcowy koloru.  

 

Uwaga 
Podczas zaznaczania punktów ściegu, zwróć 
uwagę, aby klikać na punkt (nie klikaj na pustym 
obszarze Strony projektu), w przeciwnym razie, 
wszystkie zaznaczone punkty zostaną 
odznaczone.  

 

■ Przesuwanie punktów ściegu  
Przeciągnij zaznaczone punkty ściegu w nowe 
miejsce. 

 

 Wskazówka 
Punkty ściegu przenosi się w taki sam sposób, 
jak punkty wzoru haftu.  
W przypadku korzystania z klawiszy strzałki, 
każde naciśnięcie klawisza przesuwa punkt 
ściegu o 0.1mm.  

 "Przesuwanie punktów" na stronie 57.  

 

■ Wstawianie punktów ściegu i 

ściegów typu jump 

1.   Kliknij na linii między dwoma punktami 

ściegu, aby dodać nowy punkt.  
 

 Wskazówka 
Aby wstawić punkt i zmienić poprzednią linię w 
ścieg typu jump, podczas klikania na linii, 

przytrzymaj naciśnięte klawisze i . 

 

■ Usuwanie punktów ściegu  

1.   Naciśnij klawisz , aby usunąć 

zaznaczony punkt ściegu.  
 
 
 

 Wskazówka 
 Jeżeli usuniesz punkt końcowy ściegu typu jump, 
ten odcinek ściegu typu jump zostanie usunięty, a 
ściegi przed i po nim zostaną połączone.  

 

Konwertowanie wzoru ściegów 
na obiekty edytowalne  

 
Importowane pliki hafciarskie lub wzory haftu 
stworzone przy pomocy oprogramowania PE-
DESIGN i przekształcone we wzory ściegów 
można przekonwertować na wzory, które można 
edytować przy pomocy narzędzi ręcznego 
projektowania). Dzięki temu, możliwa jest zmiana 
niektórych atrybutów haftu oraz skalowanie 
pojedynczych kolorów przy zachowaniu jakości 
haftu.  

1.   Zaznacz wzór ściegów. 

2.   Kliknij Sew, następnie Stitch to Block.  

3.   Przesuń suwak, aby wybrać czułość.  

 
 

 Wskazówka 
 W większości przypadków ustawienie Normal 
daje dobre rezultaty, jednak, w zależności od 
złożoności wzoru, może być konieczne wybranie 
ustawienia bliższego Coarse lub bliższego Fine.  

 

4.   Kliknij OK.  

 Wzór ściegów zostanie przekonwertowany na 
zgrupowany wzór, który można edytować przy 
użyciu narzędzi ręcznego projektowania haftu.  
Bliższe informacje dotyczące grupowania lub 
rozgrupowywania wzorów haftu projektowanych 
ręcznie oraz edycji pojedynczych elementów 
takich zgrupowanych wzorów znajdziesz w 
rozdziale "Grupowanie/ Rozgrupowywanie 
wzorów haftu" na stronie 55.  

 

Uwaga 
Niektóre wzory haftu, importowane z kart haftów 
nie pozwalają na użycie polecenia Stitch to 
Block  

 "Powiększanie/Zmniejszanie wzorów 

ściegów" na stronie 237 w Instrukcji obsługi 
(format PDF).  
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Dzielenie wzoru ściegów  

 

1.   Kliknij w Przyborniku.  

 

 Wskazówka 
To narzędzie jest dostępne tylko dla plików 
hafciarskich.   

 

Uwaga 
Zanim będzie możliwe podzielenie wzorów 
utworzonych przy pomocy narzędzi rysowania lub 
tekstu programu Layout & Editing, należy je 
przekształcić na ściegi. 

"Konwertowanie obiektów na wzór ściegów" 

na stronie 62.  

 

2.   Kliknij wzór z pliku hafciarskiego, z którego 

chcesz wyciąć fragment.  
 Wszystkie inne wzory ściegów znikną z 
ekranu.  

3.   Kliknij na Stronie projektu w miejscu, w 

którym chcesz rozpocząć rysowanie 
obramowania.  

4.   Klikając na Stronie projektu, określ 

pozostałe narożniki obramowania wokół obszaru 
do wycięcia.  
  Po określeniu kolejnego punktu linia 
wypunktowana, widoczna podczas przesuwania 
wskaźnika myszy zmienia się w linię ciągłą.  

 

 Wskazówka 
 Aby usunąć ostatnio wprowadzony punkt, 

kliknij prawym przyciskiem myszy. Każde 
kolejne kliknięcie prawym przyciskiem myszy 
spowoduje usunięcie kolejnych punktów, w 
kolejności odwrotnej do kolejności 
wstawiania. Po usunięciu wszystkich 
punktów, przyciski w Przyborniku staną się 
ponownie dostępne, jednak program 
pozostanie w trybie dzielenia wzoru ściegów 
(Split Stitch).  

 Obramowanie jest ważne tylko, jeśli wewnątrz 
znajdują się dane z pliku hafciarskiego. Jeżeli 
w obramowaniu nie ma żadnych danych pliku 
hafciarskiego, pojawi się komunikat błędu, a 
obramowanie zniknie.  Aplikacja pozostanie 
jednak, w trybie dzielenia wzoru ściegów 
(Split Stitch).  

 
 
 
 
 
 

5.   Kliknij dwukrotnie na Stronie projektu, aby 

określić fragment do wycięcia.  

6.   Dowolnie edytuj wycięty fragment.  

 

Uwaga 
 Jednocześnie można określić tylko jeden 

fragment do wycięcia z wzoru. Dla każdego 
kolejnego fragmentu, należy powtórzyć 
czynności.  

 Wycięty fragment przechodzi na koniec 
kolejki haftowania, a kolejność haftowania 
kolorów nici pozostaje taka sama, jak w 
oryginalnym wzorze.   

 

Dzielenie elementów pliku 
hafciarskiego według kolorów  

 

■ Dzielenie elementów pliku 

hafciarskiego według kolorów 

Dane ściegów zapisane w pliku hafciarskim 
można podzielić według kolorów.  
 
Przed podziałem  

 
 
Po podziale  

 
 

1.   Zaznacz jeden lub więcej elementów pliku 

hafciarskiego.  

2.   Kliknij Sew, następnie Divide Stitches by 

Color.  
 Wokół każdej części wzoru ściegów pojawią 
się wypunktowane linie.  

 

 Wskazówka 
Jeżeli zaznaczono inny element niż dane pliku 
hafciarskiego lub zgrupowane wzory haftu 
zawierające elementy inne, niż dane pliku 
hafciarskiego, funkcja ta nie będzie dostępna 
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Wyświetlanie podglądu haftu  

 
Po wykonaniu projektu haftu, możesz go obejrzeć 
w podglądzie, aby zobaczyć połączenia między 
ściegami. Możesz również wyświetlić jego 
podgląd 3D, aby zobaczyć jak twój projekt będzie 
wyglądał po wyhaftowaniu.  

■ Podgląd  

Przycisk paska narzędzi:  
 

1.   Kliknij , lub kliknij Display, następnie 

Preview.  
 
 Pojawi się podgląd projektu haftu.  

 

2.   Aby zamknąć podgląd, powtórz krok 1. lub 

naciśnij klawisz .  

■ Podgląd 3D  
 

Przycisk paska narzędzi:  

1.   Kliknij , lub kliknij Display, następnie 

Realistic Preview.  
 Pojawi się podgląd 3D projektu haftu.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.   Aby zamknąć podgląd 3D, powtórz krok1.  

lub naciśnij klawisz . 
 

Uwaga 
 Podczas wyświetlania podglądu 3D, nie jest 

możliwa edycja projektu haftu.  

 Po dokonaniu wyboru odpowiednich ustawień 
wyświetlania obrazu, można wyświetlić 
również podgląd obrazu importowanego do 
Strony projektu.  

"Zmiana sposobu wyświetlania obrazu tła" na 

stronie 123.  

 

 Wskazówka 
Zmiana ustawień podglądu 3D 
Wybierz ustawienia podglądu 3D. 
1. Kliknij Display, następnie Realistic Preview 
Attribute Setting.  
 Pojawi się okno dialogowe Realistic Preview 
Attribute Setting podobne do przedstawionego 
poniżej.  

 
2. Jeżeli to konieczne, określ ustawienia grubość 
nici (Thread Width), kontrastu (Contrast) oraz 
jasności (Brightness).  
3. Kliknij Apply, aby wyświetlić podgląd 3D 
wzorów z nowymi ustawieniami (jeżeli podgląd 
3D jest już wyświetlony).  
Lub, kliknij OK, aby zachować ustawienia 
podglądu 3D (gdy podgląd realistyczny nie jest 
wyświetlany).  

“Wyświetlanie podglądu haftu" na stronie 65.  
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Sprawdzanie haftu  

 
Dzięki symulatorowi haftu można zobaczyć, w jaki 
sposób haft zostanie wykonany przy pomocy 
hafciarki.  

Przycisk paska narzędzi:  
 

1.   Kliknij , lub kliknij Display, następnie 

Stitch Simulator.  
Pojawi się okno dialogowe Stitch Simulator, a 
projekt haftu zniknie ze Strony projektu.  

 

2.   Kliknij , aby rozpocząć symulację 

haftu.  
 

 Wskazówka 
 Suwak wskazuje bieżącą pozycję symulacji. 

Aby zmienić pozycję symulacji, przesuń 
suwak. 

  
 Aby uzyskać lepszy widok haftu, przed 

otwarciem okna dialogowego Stitch 
Simulator, powiększ projekt.  

 
Klikając na poniższe przyciski, możesz wykonać 
następujące operacje.  
 

: Zatrzymuje symulację i powraca do 
poprzedniego ekranu. 

: Wstrzymuje symulację. Aby wznowić 

symulację, kliknij . 

: Przesuń suwak, aby dopasować 
prędkość symulacji. 

: Pozwala cofnąć symulację na początek 
poprzedniego koloru. 

: Pozwala przeskoczyć na początek 
następnego koloru. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

: Cofa symulację o liczbę ściegów określoną 
na liście rozwijanej stitches/step.  

: Przewija symulację do przodu o liczbę 
ściegów określoną w liście rozwijanej 
stitches/step.  

: Cofa symulację na początek projektu w 
poprzedniej sekcji tamborka.  

: Przewija symulację do przodu na 
początek projektu w kolejnej sekcji tamborka.  
 
* Dostępne tylko dla wzorów utworzonych na 
stronach projektu o spersonalizowanym 
rozmiarze.  
Liczby mają następujące znaczenie:  

 

Numer bieżącego ściegu  

Całkowita liczba ściegów  

 

Numer rysowanego koloru  

Całkowita liczba używanych kolorów 

 

Wyświetlana sekcja wzoru  
Całkowita liczba sekcji tamborka we 
wzorze.  

 
Ten wskaźnik pojawia się tylko dla 
wzorów utworzonych na stronach 
projektu o spersonalizowanym rozmiarze. 

 

2.   Kliknij  w prawym górnym rogu okna 

dialogowego, aby je zamknąć.  
 

 Wskazówka 
Jeżeli podczas wyświetlania okna dialogowego 
Stitch Simulator będzie zaznaczony wzór, tylko 
on zostanie uwzględniony w symulacji. 

 

Wyświetlanie projektu w oknie 
pomocniczym 

 
Projekt znajdujący się na Stronie projektu jest 
wyświetlany w oknie pomocniczym, dzięki czemu 
możesz widzieć cały projekt podczas edycji 
fragmentu wzoru w widoku szczegółowym. 
Ramka wyświetlanego obszaru (czerwony 
prostokąt) wskazuje część wzoru, która jest, w 
danej chwili, wyświetlona na Stronie projektu.  

Przycisk paska narzędzi:  
Aby wyświetlić lub ukryć okno pomocnicze, kliknij 

, kliknij Display, następnie  
Reference Window, lub naciśnij klawisz skrótu       

( ).  
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■ Powiększanie  
Można zdecydować, czy w oknie pomocniczym 
będzie wyświetlana cała Strona projektu, czy 
tylko wzór haftu.  

1.   Kliknij . 

Obraz wyświetlany w oknie pomocniczym zmieni 
się.  

 

■ Przesuwanie ramki wyświetlanego 

obszaru  
W oknie pomocniczym można wybrać część 
wzoru, która będzie wyświetlana na Stronie 
projektu.  

1.   Ustaw wskaźnik myszy nad ramką 

wyświetlanego obszaru.  

2.   Przeciągnij ramkę wyświetlanego obszaru, 

aby obejmowała żądaną część wzoru.  
 Wybrany część wzoru zostanie wyświetlona na 
Stronie projektu.  

■ Rysowanie nowej ramki 

wyświetlanego obszaru  
Zamiast przesuwać ramkę wyświetlanego 
obszaru, można na nowo ją narysować, aby 
wyświetlić wybraną część wzoru na Stronie 
projektu.  

1.   Kliknij obszar, który ma być wyświetlony, lub 

przeciągnij wskaźnik myszy nad żądanym 
obszarem projektu w oknie pomocniczym.  
 Ramka wyświetlanego obszaru zostanie 
narysowana na nowo, a wybrana część wzoru 
zostanie wyświetlona na Stronie projektu.  

 

■ Skalowanie ramki wyświetlanego 

obszaru  

1.   Ustaw wskaźnik myszy nad narożnikiem 

ramki wyświetlanego obszaru.  

2.   Przeciągnij narożnik, aby ustawić żądany 

rozmiar ramki. 
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Określanie rozmiaru oraz koloru Strony 
projektu 
Oprócz koloru tła, można zmienić również kolor i rozmiar Strony projektu. Można ustawić rozmiar Strony 
projektu odpowiadający rozmiarowi tamborka, który będzie używany w twojej hafciarce lub dopasować 
rozmiar Strony projektu do wzoru haftu podzielonego na sekcje.  

 

1.   Kliknij Option, następnie Design Page 

Property.  

2.   Wybierz rozmiar Strony projektu.  

 
 
Aby rozmiar Strony projektu dopasować do 
rozmiaru tamborka, zaznacz opcję Hoop Size, a 
następnie z listy rozwijanej wybierz żądany 
rozmiar tamborka. 

 

 Wskazówka 
Aby wyświetlić wzór na Stronie projektu 
obróconej o 90 stopni, zaznacz pole wyboru 
Rotate 90 Degrees.  

 
Aby określić własny rozmiar Strony projektu, 
wybierz Custom Size, a następnie wpisz lub 
wybierz żądaną szerokość i wysokość Strony 
projektu.  

"Tworzenie projektów haftu podzielonych na 

sekcje" na stronie 176 w Instrukcji obsługi (format 
PDF).  

3.   Z listy rozwijanej Page, wybierz żądany 

kolor Strony projektu.  

4.   Z listy rozwijanej Background, wybierz 

żądany kolor tła.  

5.   Kliknij OK. 

 

 Wskazówka 
Aby przywrócić domyślne ustawienia rozmiaru 
tamborka (100 × 100 mm), kliknij Default.  

 
 
 
 
 
 

 
 

Uwaga 
 Rozmiary Stron projektu 130 × 300 mm, 100 

× 172 mm, oznaczone "*", są używane do 
haftowania wzorów wielopozycyjnych, dla 
których specjalny tamborek jest mocowany w 
maszynie w trzech pozycjach. 

"Tworzenie projektów dla tamborków 

wielopozycyjnych " na stronie 182 w Instrukcji 
obsługi (format PDF).  

 Nie wybieraj rozmiaru tamborka większego, 
niż największy tamborek, jaki można 
zainstalować w twojej maszynie.  
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Zmiana ustawień aplikacji 
 

Zmiana ustawień siatki 

 
Można wyświetlać lub ukrywać siatkę oraz 
zdecydować, czy będzie ona wyświetlana w 
postaci linii wypunktowanych, czy linii ciągłych. 
Ponadto, można określić odstępy między liniami 
siatki.  
 

1.   Kliknij Display, następnie Grid Setup.  

2.   Aby wyświetlić siatkę, zaznacz pole wyboru 

Show Grid. Aby ukryć siatkę, wyczyść pole 
wyboru Show Grid.  

 

3.   Aby wykorzystywać siatkę do wyrównania 

wzorów lub tworzenia wzorów o jednakowych 
wymiarach, zaznacz pole wyboru Snap to Grid.  

 

 Wskazówka 
Wskaźnik myszy będzie się przesuwał o 
odległość ustawioną w opcji Grid interval.  
Funkcja ta działa niezależnie od tego, czy siatka 
jest wyświetlona. 

 

4.   Aby określić odstępy między liniami siatki, 

wpisz lub wybierz wartość w polu Grid interval.  

5.   Aby wyświetlić siatkę w postaci linii ciągłych, 

zaznacz pole wyboru with Axes. Aby wyświetlić 
siatkę w postaci punktów (punkty przecięcia linii 
siatki) i linii środkowych, usuń zaznaczenie z pola 
wyboru with Axes.  

6.   Kliknij OK, aby zastosować zmiany i 

zamknąć okno dialogowe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zmiana jednostek miary (mm 
lub cale) 

 
Wyświetlane w aplikacji wartości mogą być 
wyrażone w milimetrach lub w calach.  

1.   Kliknij Option, następnie Select System 

Unit, a następnie wybierz jednostki miary (mm 
lub inch).  

 

Zmiana ustawień linijki 

 
Można wyświetlać lub ukrywać linijkę.  

1.   Kliknij Display, następnie Ruler.  

 Obok polecenia pojawi się symbol zaznaczenia 
i linijka zostanie wyświetlona.  
 
Aby ukryć linijkę, kliknij Display, następnie kliknij 
ponownie Ruler, aby usunąć symbol 
zaznaczenia.  

 
Kliknij, aby przełączyć jednostki miary na milimetry lub cale.  
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Rysowanie kształtów 
Narzędzia Prostokąt, Okrąg lub Łuk pozwalają rysować prostokąty, prostokąty z zaokrąglonymi rogami oraz 
wzory krzywych (zwykłe okręgi, owale, łuki, wycinki koła i łuki z cięciwą). 

 

 Wskazówka 
 Kolor oraz rodzaj ściegu można zmienić przed lub po narysowaniu kształtu.  

"Określanie koloru nici i rodzaju ściegu" na stronie 94  

 Przy pomocy ustawień w oknie dialogowym Sewing Attribute Setting, można zdefiniować również 
inne atrybuty kształtu. 

 “Określanie atrybutów haftu" na stronie 96.  

 

Informacje na temat 
prostokąta, okręgu i łuku 

 

 
 
Wszystkie z tych wzorów, z wyjątkiem łuków, 
posiadają kontur oraz powierzchnię wewnętrzną, 
którym można niezależnie przypisywać różne 
atrybuty haftu. Łuki zawierają tylko kontury. 

 

Uwaga 
Rysując kształt przy pomocy tego narzędzia, 
kształt należy wybrać przed rozpoczęciem 
rysowania. Nie można, na przykład, narysować 
okręgu, a następnie zmienić go w łuk.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysowanie prostokąta, okręgu 
lub łuku 

 

1.   Kliknij  w Przyborniku.  

 Pojawi się sześć przycisków . 

2.   Kliknij przycisk odpowiadający kształtowi, 

który chcesz narysować.  
 Pojawi się pasek atrybutów haftu.  

3.   Przeciągnij wskaźnik myszy, aby narysować 

kształt.  

■ Prostokąt  

Punkt, w którym rozpoczniesz rysowanie będzie 
stanowił narożnik prostokąta. Punkt, w którym 
zwolnisz przycisk myszy będzie stanowił narożnik 
prostokąta leżący po przekątnej.  

 

 Wskazówka 
Aby narysować kwadrat, podczas przeciągania 
wskaźnika myszy, przytrzymaj naciśnięty klawisz 

.  
 

■ Prostokąt z zaokrąglonymi rogami 

 

Kliknij , aby na liście rozwijanej Edge radius 
zobaczyć bieżące ustawienie promienia 
narożnika.  
Aby zmienić promień narożników, kliknij listę 
rozwijaną Edge radius, a następnie wpisz 

żądany promień i naciśnij klawisz  lub 
wybierz wartość z listy.  

 
 
  

Prostokąt 

Okrąg 
Elipsa Łuk 

Wycinek koła Łuk z cięciwą 
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Przeciągnij wskaźnik myszy, aby narysować 
prostokąt z narożnikami o zdefiniowanym 
promieniu. 
 

Przykład 1  
Promień kąta: 0.0 mm 

Przykład 2  
Promień kąta: 20.0 mm 

   

 

 Wskazówka 
Nawet jeśli obiekt narysowany przy pomocy 
narzędzia Prostokąt jest zaznaczony, 
wyświetlana jest lista rozwijana Edge radius, aby 
umożliwić modyfikację ustawień promienia 
narożników.  

 

■ Okrąg lub Elipsa  

Punkt, w którym rozpoczniesz przeciąganie 
wskaźnika myszy będzie stanowił narożnik 
fikcyjnego prostokąta, otaczającego elipsę. Punkt, 
w którym zwolnisz przycisk myszy będzie stanowił 
punkt narożny tego prostokąta, leżący po 
przekątnej. Elipsa będzie wpisana w fikcyjny 
prostokąt (jej najdłuższa oś przebiega wzdłuż 
dłuższego boku prostokąta, a krótsza wzdłuż 
krótszego boku.  

 

 Wskazówka 
Aby narysować okrąg, podczas przeciągania 
wskaźnika myszy, przytrzymaj naciśnięty klawisz 

.  

 

■ Łuk , Łuk z cięciwą  lub 

Wycinek koła  

1. Postępuj identycznie, jak w przypadku 

rysowania okręgu lub elipsy.  
 Po zwolnieniu przycisku myszy, na elipsie 
pojawi się linia promienia. 

2.   Ustaw wskaźnik myszy w punkcie 

początkowym punktu łuku, a następnie kliknij.  
 Linia promienia zniknie.  

3.   Przesuwaj wskaźnik myszy, dopóki łuk/łuk z 

cięciwą/wycinek koła nie osiągną zamierzonego 
kształtu, a następnie kliknij.  
 
 
 

 
 
 
 

Łuk 

 
Kliknij w punkcie początkowym 

 

 
Przenieś wskaźnik do punktu końcowego 

 
Kliknij w punkcie końcowym 

 
 
Łuk z cięciwą  

 
Kliknij w punkcie początkowym 

 

 
Przenieś wskaźnik do punktu końcowego 

 
Kliknij w punkcie końcowym 
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Wycinek koła 
 

 
Kliknij w punkcie początkowym 

 

 
Przenieś wskaźnik do punktu końcowego 

 
Kliknij w punkcie końcowym 

 
 

Rysowanie różnych kształtów 

 
Narzędzia kształtów umożliwiają narysowanie 24 
typów kształtów, takich jak serca, gwiazdki lub 
wieloboki. Wzory te posiadają kontur oraz 
powierzchnię wewnętrzną, którym można 
niezależnie przypisywać różne atrybuty haftu.  

1.   Kliknij  w Przyborniku.  

 Pojawią się przyciski dla 24 typów kształtów.  

 
 

 

2.   Kliknij przycisk odpowiadający kształtowi, 

który chcesz narysować.  

3.   Przeciągnij wskaźnik myszy na Stronie 

projektu.  
Punkt, w którym rozpoczniesz przeciąganie 
wskaźnika myszy będzie stanowił narożnik 
fikcyjnego prostokąta otaczającego kształt. Punkt, 
w którym zwolnisz przycisk myszy będzie stanowił 
przeciwległy punkt narożny tego prostokąta, 
leżący po przekątnej. Kształt będzie wpisany w 
ten fikcyjny prostokąt. 

 

 Wskazówka 
Aby narysować kształt zachowując oryginalny 
stosunek wysokości do szerokości, podczas 
przeciągania wskaźnika myszy, przytrzymaj 

naciśnięty klawisz .  

 

Informacje na temat linii 
prostej oraz linii krzywej 

 
 

Przy pomocy narządzi rysowania konturów do 
wzoru można dodać linie proste oraz krzywe.  

  
Przy pomocy narzędzi dostępnych przez 
naciśnięcie tych przycisków można narysować 
zamkniętą ścieżkę. Ponieważ wzór tego typu 
zawiera kontur oraz powierzchnię wewnętrzną, 
każdej z tych części można przypisać inny rodzaj 
ściegu oraz inny kolor.  

 

 Wskazówka 
Jeżeli linia wzoru krzyżuje się sama ze sobą, 
powierzchnia wewnętrzna nie może zostać 
wypełniona. Aby było możliwe zastosowanie 
wypełnienia, linia musi zostać rozkrzyżowana.  

 

  
Przy pomocy narzędzi dostępnych przez 
naciśnięcie tych przycisków można narysować 
otwartą ścieżkę. Ponieważ wzór tego typu 
zawiera sam kontur i nie posiada powierzchni 
wewnętrznej, rodzaj ściegu oraz kolor można 
zastosować tylko do konturu.  
 
Ponadto, jeżeli użyto obraz szablonu, przy 

pomocy przycisków  i  można pół-
automatycznie zdjąć z niego kontur.  
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Rysowanie linii prostej oraz 
linii krzywej 

 

1.   Kliknij  w Przyborniku.  

 Pojawi się osiem przycisków:  

 

: Kliknij punkty, aby narysować linię 
zamkniętą, zbudowaną z linii prostych.  

(Klawisz skrótu: )  

: Kliknij punkty, aby narysować linię otwartą, 
zbudowaną z linii prostych.  

(Klawisz skrótu: )  

: Kliknij punkty, aby narysować krzywą 
zamkniętą.  

(Klawisz skrótu: )  

: Kliknij punkty, aby narysować krzywą 
otwartą 

(Klawisz skrótu: )  
 
 
 
 

 

: Jeżeli jest wyświetlony obraz szablonu, 
kliknij jego kontur, aby narysować linie zamknięte, 
otaczające obraz.  

(Klawisz skrótu: )  

: Jeżeli jest wyświetlony obraz szablonu, 
kliknij jego kontur, aby narysować linie otwarte 
otaczające obraz.  

(Klawisz skrótu: )  

: Przeciągając wskaźnik myszy, można 
narysować linię odręczną zamkniętą. 

: Przeciągając wskaźnik myszy, można 
narysować linię odręczną otwartą.  

2.   Kliknij przycisk odpowiadający kształtowi, 

który chcesz narysować.  
 Pojawi się pasek atrybutów haftu.  

3.   Kliknij na stronie projektu lub przeciągnij 

wskaźnik myszy, aby narysować linię.  

■ Linie proste/linie krzywe  
Chociaż poniżej opisano sposób korzystania z 
narzędzia do rysowania linii prostej, narzędzie do 
rysowania linii krzywej oraz narzędzie 
półautomatyczne działa w ten sam sposób.  

1.   Kliknij na Stronie projektu, aby określić 

punkt początkowy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Punkt końcowy 

Punkt początkowy 

Linia otwarta Linia zamknięta 

Ta linia zamknięta krzyżuje się sama ze sobą, zatem 

powierzchnie nie zostaną wypełnione. 

Punkt końcowy 

Punkt początkowy 

Krzywa otwarta 
Krzywa zamknięta 

Ta krzywa zamknięta krzyżuje się sama ze sobą, zatem 
powierzchnie nie zostaną wypełnione. 
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2.   Kliknij na Stronie projektu, aby wstawić 

kolejny punkt.  

 
 

 Wskazówka 
Aby usunąć ostatni wprowadzony punkt, kliknij 
prawym przyciskiem myszy lub naciśnij klawisz 

.  

 

3. W ten sam sposób wstaw wszystkie 

potrzebne punkty, a następnie kliknij dwukrotnie 

ostatni punkt, lub naciśnij klawisz .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Wskazówka 
 Podczas rysowania możesz przełączać się 

między różnymi rodzajami linii, albo poprzez 
kliknięcie innego przycisku, albo poprzez 
naciśnięcie klawisza skrótu.  

 Rysując linię prostą, podczas przeciągania 
wskaźnika myszy przytrzymaj naciśnięty 

klawisz , aby rysować pionowo lub 
poziomo.  

 Aby skorzystać z narzędzia pół-
automatycznego, niezbędny jest obraz 
szablonu. Jeżeli żaden obraz nie jest otwarty, 
narzędzie to będzie działać w identyczny 
sposób, jak narzędzie rysowania linii prostej.  

 “Importowanie obrazu" na stronie 120.  

 Po narysowaniu wzoru, możliwe jest 
przekształcenie linii prostych w krzywe i 
odwrotnie.  

"Zmiana linii prostych w krzywe lub krzywych 

w linie proste" na stronie 58.  

 

■ Linie odręczne  

1. Przeciągnij wskaźnik myszy, aby narysować 

linię.  

2. Zwolnij przycisk myszy, aby zakończyć 

rysowanie.  

 
 

Domykanie ścieżki 

 
Można zdecydować, czy linia narysowana przy 
pomocy narzędzia Kontur ma być linią zamkniętą, 
czy otwartą. 

1. Zaznacz obiekt narysowany przy pomocy 

narzędzia Kontur.  

"Zaznaczanie wzorów" na stronie 52.  

Na pasku atrybutów haftu pojawi się lista 
rozwijana Path shape.  

 

2. Z listy rozwijanej, wybierz żądaną opcję 

(ścieżka otwarta lub zamknięta).  
 Wybrana opcja zostanie zastosowana do linii. 
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Unikanie nachodzenia na 
siebie haftów („wyszywanie 
obiektu z dziurą”) 

 
Dzięki ustawieniu funkcji „wyszywania obiektu z 
dziurą”, unikniesz podwójnego haftowania 
nachodzących na siebie elementów.  Funkcji tej 
można użyć tylko wtedy, gdy jeden element jest 
całkowicie zawarty w drugim.  

1. Wybierz dwa wzory, na przykład koło w 

elipsie.  

 
Prawidłowo 

 

 Wskazówka 
Aby dwa wzory były prawidłowe, jeden z nich 
musi całkowicie zawierać się w obrębie drugiego 
oraz nie może zawierać tekstu, wzorów haftu 
projektowanych ręcznie lub danych pliku 
hafciarskiego.  

 

 
Nieprawidłowo 

2. Kliknij Sew, następnie Set hole sewing.  

 Jeżeli dla wybranych wzorów jest możliwe 
włączenie funkcji „wyszywania obiektu z dziurą”, 
pojawi się poniższy komunikat.  

 
 Jeżeli dla wybranych wzorów nie jest możliwe 
włączenie funkcji „wyszywania obiektu z dziurą”, 
pojawi się komunikat błędu.  
 

 
 
 

3. Kliknij OK, aby skasować komunikat.  

 
 
 

 Wskazówka 
 Jeżeli dla pary wzorów włączono funkcję 

„wyszywania obiektu z dziurą”, podczas 
przesuwania jednego z wzorów, drugi 
przesuwa się razem z nim. 

 Włączając funkcję „wyszywania obiektu z 
dziurą” dla trzech lub więcej obiektów, 
najpierw włącz funkcję „wyszywania obiektu z 
dziurą” dla dwóch obiektów. Następnie 
zaznacz pierwsze dwa zgrupowane obiekty i 
pozostały jeden obiekt i powtórz ustawianie 
funkcji „wyszywania obiektu z dziurą”.  

 Przy pomocy narzędzia Edycja punktu, 
można edytować kontur wzorów utworzonych 
przy pomocy funkcji Kontur, Wycinek koła i 
Łuk z cięciwą. 

 

Uwaga 
 Aby lepiej zrozumieć działanie funkcji 
„wyszywania obiektu z dziurą”, zobacz podgląd 
wzorów przed i po zastosowaniu tej funkcji.  

“Wyświetlanie podglądu haftu" na stronie 65.  

 

■ Anulowanie funkcji „wyszywania 

obiektu z dziurą”  

1. Zaznacz wzór, dla którego jest włączona 

funkcja „wyszywania obiektu z dziurą”.  

2. Kliknij Sew, następnie Cancel hole sewing.  

Od tej chwili wzory będą mogły być przesuwane 
oddzielnie.  

 

Zmiana kształtów 
nachodzących na siebie 
wzorów 

 
Można zaznaczyć wzory haftu, utworzone przy 
pomocy narzędzi Prostokąt, Okrąg lub Łuk, 
narzędzi Kształt lub narzędzi Kontur, aby usunąć 
z nich nachodzące na siebie powierzchnie lub 
aby je scalić. 

■ Usuwanie powierzchni nakładania 

się wzorów 

Można zdecydować o usunięciu powierzchni, na 
której dwa wzory nachodzą na siebie. Jeżeli opcja 
jest zastosowana do kilku wzorów, powierzchnia, 
na którą nachodzi inny wzór jest usuwana.  

1. Wybierz dwa lub więcej nachodzących na 

siebie wzorów.  

2. Kliknij Sew, następnie Remove Overlaps.  

 Powierzchnia, na którą nachodzą inne wzory 
zostanie usunięta.  
 Jeżeli dla wybranych wzorów zastosowanie tej 
funkcji nie jest możliwe, pojawi się komunikat 
błędu.  

  

Wyszyte dwukrotnie Wyszyte jeden raz 

Funkcja „wyszywania 
z dziurą” wyłączona 

Funkcja „wyszywania 
z dziurą” włączona 
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 Nachodzenie częściowe  

 
 

 Zamknięcie  

 
 Zamknięcie przez ostatni wzór według 

kolejności haftowania 

 
 

Pierwszy wzór w kolejności haftowania  

 Drugi wzór w kolejności haftowania  

Trzeci wzór w kolejności haftowania  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

■ Scalanie 

Nakładające się wzory można ze sobą scalić. 
Jeżeli opcja jest zastosowana do kilku wzorów, 
do połączonego wzoru zostanie zastosowany 
kolor i rodzaj ściegu ostatniego wzoru (wzoru 
wierzchniego).  
 

1. Zaznacz dwa lub więcej nachodzących na 

siebie wzorów.  

2. Kliknij Sew, następnie Merge.  

 Wszystkie zaznaczone wzory zostaną ze sobą 
scalone.  
 Jeżeli dla wybranych wzorów zastosowanie tej 
funkcji nie jest możliwe, pojawi się komunikat 
błędu. 
 

 Nachodzenie częściowe  

 
 Zamknięcie  

 
 Zamknięcie przez ostatni wzór w kolejności 

haftowania  

 

Pierwszy wzór w kolejności haftowania  

 Drugi wzór w kolejności haftowania  

Trzeci wzór w kolejności haftowania  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

76 



 

Opracowywanie projektów haftu (Layout & Editing) 
 
 
 

 

Ręczne tworzenie profesjonalnych wzorów 
haftu (Funkcja Manual Punching) 
Jeżeli do wyszywania powierzchni wybrano ściegi wypełniające lub ściegi satynowe, kąt haftu na tej 
powierzchni jest albo stały, albo zależy od kształtu. Jednak, jeżeli zastosujesz narzędzia ręcznego 
projektowania haftu, kąt haftu można dowolnie dopasować, aby utworzyć wzory bardziej przypominające 
haft ręczny.  
 
Na przykład, jeżeli dla powierzchni o poniższym kształcie wybrano ściegi wypełniające lub ściegi satynowe, 
haft będzie wyglądał następująco.  
 
<Kształt> 

 

Ścieg satynowy 

 
 

Ścieg wypełniający  

 

Jeżeli utworzysz wzór haftu przy pomocy narzędzi ręcznego projektowania, przy użyciu powyższego 
obrazka jako szablonu, haft będzie wyglądał następująco.  
 
 
< haft projektowany 
ręcznie> 

 

Ścieg satynowy 

 
 

Ścieg wypełniający  

 

Linie narysowane na wzorze 
wskazują kierunek ściegów. Haft jest 
utworzony w taki sposób, że skręca 
wokół środka haftu promieniowego.  
 

Płaskiemu projektowi o tym kształcie można nadać wygląd trójwymiarowy. 

Ponadto, dla wzorów haftu projektowanych ręcznie można zastosować opcję brzegu postrzępionego. 
Zmniejszając gęstość haftu lub określając długość ściegu można ustawić postrzępiony kontur.  
 

Bliższe informacje "Postrzępiony brzeg" w "Haft projektowany ręcznie" na stronie 108.  

 
Przykład: Ścieg 
wypełniający 

 

 

 

 

 

 Do płatków kwiatu można zastosować różne 
style. 
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Kolejny przykład pokazuje, w jaki sposób, przy 
pomocy narzędzi ręcznego projektowania haftu, 
narysować brodę na obrazku renifera 
(Rudolph.bmp), który został użyty jako szablon. 
Szablon oraz gotowy wzór można znaleźć w 
poniższym folderze.  
Dokumenty (Moje dokumenty)\PE-
DESIGN8\Sample\Layout & Editing\Manual 
Punch 

 
 

1. Importuj plik Rudolph.bmp. 

“Importowanie obrazu" na stronie 120. 

  
 

 Wskazówka 
Jeżeli do rysowania obrysu używane jest pół-
automatyczne narzędzie haftu blokowego, należy 
importować obraz, który będzie używany jako 
szablon. 

 

2. Kliknij w Przyborniku.  

 Pojawi się pięć przycisków:  

 
 

: służy do tworzenia wzorów haftu prostymi 
blokami (Wyszywanie powierzchni).  

(Klawisz skrótu: )  

: służy do tworzenia wzorów haftu 
zaokrąglonymi blokami (Wyszywanie 
powierzchni).  

(Klawisz skrótu: )  
 
 
 
 

 

: służy do pół-automatycznego tworzenia 
wzorów haftu prostymi blokami. W sposób pół-
automatyczny dodawane są punkty wzdłuż linii 
szablonu.  

(Klawisz skrótu: ) 

: służy do tworzenia wzorów haftu typu 
liniowego (wyszywanie obrysu).  

(Klawisz skrótu: )  

: służy do tworzenia wzorów haftu ze 
ściegami typu jump.  

(Klawisz skrótu: ) 

"Ścieg typu jump oraz odcinanie nitki " na 

stronie 238 w Instrukcji obsługi (format PDF).  
 
Tworząc ręcznie wzór haftu, można korzystać z 
wielu narzędzi, do których jest łatwy dostęp dzięki 
klawiszom skrótu.  

3. Kliknij , aby rozpocząć rysowanie wzoru 

liniowego.  
 Pojawi się pasek atrybutów haftu. 

 

4. Wybierz rodzaj ściegu do wyszywania bloków 

Fill Stitch oraz kolor SILVER. 
 

 Wskazówka 
 Kolor oraz rodzaj ściegu można zmienić 

również po utworzeniu wzoru.  

"Kolor" na stronie 95 oraz "Rodzaj ściegu" na 

stronie 96.  

 Ustawienia można wybrać również w oknie 
dialogowym Sewing Attribute Setting.  

“Określanie atrybutów haftu" na stronie 96.  

Jeżeli nie zmienisz tych ustawień, zostaną 
zastosowane bieżące ustawienia.Atrybuty haftu 
można jednak zmienić w każdej chwili.  
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5. Klikając na Stronie projektu, wstaw punkty od 

1 (punkt początkowy) do 12.  

 
 

 Wskazówka 
Aby usunąć ostatni wprowadzony punkt, naciśnij 

klawisz  lub kliknij prawym 
przyciskiem myszy 

 

6. Po wstawieniu punktu 12 (ostatni punkt wzoru 

liniowego), kliknij , a następnie, klikając na 
Stronie projektu, wstaw punkty od 13 do 15.  

 
 
 Obszar otoczony linią jest oznaczony jako 
blok.  

7. Klikając na Stronie projektu, wstaw punkty od 

16 do 23.  

 
 Zostaną kolejno utworzone bloki od A do E. 
 
 
 
 

 

8. Klikając na Stronie projektu, wstaw punkty od 

24 do 48.  

 

9. Wstaw punkt 49 (ostatni punkt wzoru), a 

następnie naciśnij klawisz  lub kliknij 
dwukrotnie punkt, aby zakończyć tworzenie 
wzoru.  

 
 
 

 Wskazówka 
 Jeżeli przy pomocy narzędzi ręcznego 

projektowania haftu nie jest możliwe 
narysowanie żądanego kształtu, można 
edytować punkty, aby dostosować kształt. 

"Zmiana kształtu wzorów haftu" na stronie 56.  

Haft liniowy nie jest tworzony wzdłuż konturów 

wzoru narysowanego przy pomocy ,  lub 

. 
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Dodawanie tekstu  
 

Wprowadzanie tekstu/ 
Drobnego tekstu 

 

1. Kliknij  w Przyborniku.  

 Pojawią się trzy przyciski: . 

2. Kliknij  lub . 

: Tekst 
 

 : Drobny tekst  
 Pojawi się pasek atrybutów haftu.  

 

3. Jeżeli to konieczne, zmień czcionkę, rozmiar 

tekstu, kolor oraz rodzaj ściegu.  
 

 Wskazówka 
 Czcionkę, rozmiar tekstu, kolor oraz rodzaj 

ściegu można zmienić zarówno przed, jak i 
po utworzeniu tekstu.  

 "Czcionka" na stronie 81, "Rozmiar tekstu" 

na stronie 83, "Kolor" na stronie 95 oraz "Rodzaj 
ściegu" na stronie 96.  

 Przy pomocy okna dialogowego Text 
Attribute Setting, można określić inne 
atrybuty tekstu.  

"Określanie atrybutów tekstu" na stronie 83.  

 Możesz również użyć okna dialogowego 
Sewing Attribute Setting, aby zdefiniować 
inne atrybuty tekstu.  

 “Określanie atrybutów haftu" na stronie 96.   

 

Uwaga 
 Jeżeli wybrano jedną z czcionek dołączonych 

do tej aplikacji (01 do 35) lub czcionkę 
własną, nie można wybrać typu ściegu 
konturu.  

 Nie ma możliwości wyboru typu ściegu dla 
drobnego tekstu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Kliknij na stronie projektu.  

 Pojawi się okno dialogowe Edit Text Letters, 
zawierające tablicę wszystkich znaków, 
dostępnych dla wybranej czcionki.  

 

5.  Wpisz tekst.  

 

 Wskazówka 

 Naciśnij klawisz , aby dodać nową 
linię tekstu.  

 Aby wprowadzić znak, można również 
zaznaczyć go w tablicy znaków, a następnie 
kliknąć Insert, lub po prostu kliknąć go 
dwukrotnie. Funkcja ta jest przydatna do 
wprowadzania znaków akcentowanych, które 
nie są dostępne z klawiatury.  

 

6.  Kliknij OK.  

 Tekst zostanie wyświetlony na Stronie 
projektu.  

 

 Wskazówka 
 Chcąc edytować wprowadzony tekst, należy 

go zaznaczyć, a następnie wybrać polecenie 
Edit Letters w menu Text. W polu Edit Text 
Letters, edytuj tekst.  

 "Edycja wprowadzonego tekstu" na stronie 

83 

 Narzędzie Drobny tekst służy do tworzenia 
wzorów tekstowych, w których nie jest 
konieczne odcinanie nitki między znakami. 

 
 

Uwaga 
Jeżeli wprowadzone znaki nie są dostępne dla 
wybranej czcionki lub nie jest możliwe 
przekształcenie tekstu na wzór haftu, pojawi się 
komunikat błędu. Kliknij OK, aby go skasować i 
powrócić do okna dialogowego Edit Text Letters, 
gdzie można poprawić tekst.  
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Uwaga 
Środki ostrożności dotyczące drobnego 
tekstu  

 Naprężenie nici powinno być mniejsze, niż w 
przypadku normalnych projektów.  

 Należy haftować z mniejszą prędkością, niż w 
przypadku normalnych projektów. (Bliższe 
informacje dotyczące regulowania naprężenia 
nici oraz prędkości haftowania znajdziesz w 
Instrukcji obsługi hafciarki.)  

 Wyszywając wzory z drobnym tekstem, 
najlepsze rezultaty uzyskamy, jeżeli nie 
będziemy odcinali nitki między znakami. 
(Bliższe informacje dotyczące konfigurowania 
odcinania nici w urządzeniu, znajdziesz w 
Instrukcji obsługi hafciarki.)  

 
 

Wybór atrybutów tekstu 

 
Przy pomocy list rozwijanych Font oraz Text 
Size, można określić atrybuty tekstu. 

 

 Wskazówka 
Listy rozwijane Font oraz Text Size pojawiają się 

po naciśnięciu  w Przyborniku lub po 
zaznaczeniu tekstu lub znaku na Stronie projektu. 

 

Uwaga 
Haftowanie tekstu  

 Czcionki inne, niż specjalne czcionki dla 
drobnego tekstu z ustawionym małym 
rozmiarem znaku, mogą być wyszywane 
nieprawidłowo. Zalecamy ustawienie 
rozmiaru znaku na 10 mm lub więcej.  

 W zależności od projektu, tekst z ustawioną 
czcionką TrueType może niezostać 
prawidłowo przekształcony na wzór haftu. 
Wybierz czcionkę TrueType ze znakami o 
równej grubości linii, na przykład Arial.  

 

■ Czcionka  

1.  Kliknij listę rozwijaną Font.  

 Po kliknięciu strzałki z prawej strony, zostanie 
rozwinięta lista czcionek.  

 
 
 
 
 
 

 
 

2.  Kliknij żądaną czcionkę.  

 Ustawienie będzie obowiązujące dla 
wszystkich tworzonych wzorów tekstowych, 
dopóki nie zmienisz ustawienia.  
 Jeżeli podczas wybierania czcionki będą 
zaznaczone wzory tekstowe lub znaki wzoru 
tekstowego, ustawienie zostanie ponadto 
zastosowane do zaznaczonego tekstu.  
 
Poniżej znajduje się zestawienie dostępnych 
czcionek oraz dostępnych dla nich typów znaków.  

 Czcionki wbudowane  

Tekst  

 

 
 
  

Numer czcionki 

Próbka czcionki 

Dostępne typy 
znaków 
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Tekst  

 

 
 

Drobny tekst  

 

 
 

 

Wielkie litery alfabetu 
angielskiego  

 
Małe litery alfabetu angielskiego  

 
Cyfry 

 

Znaki interpunkcyjne, nawiasy i 
inne symbole  

 
Wielkie i małe litery z akcentami  

 

Rozmiar dla drobnego tekstu 
(tylko dla drobnego tekstu)  

 

 

 Wskazówka 
Do drobnego tekstu można użyć tylko czcionek 
wbudowanych.  

 
 

 

 Czcionki własne 
 

 

Pliki PEF, utworzone przy  
pomocy programu Font Creator i 
zapisane w folderze MyFont, 
znajdujacym się folderze programu 
PE-DESIGN, są wyświetlane jako 
czcionki własne, po czcionkach 
wymienionych w powyższej tabeli i są 
oznaczone symbolem UD. 

 

 "Tworzenie własnych czcionek (Font Creator) 

na stronie 225 w Instrukcji obsługi (format PDF).  
 

 Czcionki TrueType 
Nazwy oraz próbki zainstalowanych czcionek 
TrueType znajdują się po czcionkach 
użytkownika.  

 
 

 Wskazówka 
W oknie dialogowym Font Attribute Setting, 
dostępnym po kliknięciu polecenia TrueType 
Font Attribute Setting w menu Text, można 
zmienić ustawienia czcionek TrueType.  

"Określanie atrybutów tekstu TrueType" na 

stronie 89.  

 

Uwaga 
Ze względu na kształtu znaków, tekst utworzony 
przy pomocy niektórych czcionek TrueType może 
nie zostać prawidłowo przekształcony we wzór 
haftu. Takich znaków nie można prawidłowo 
wyhaftować. Przed wyhaftowaniem swojego 
projektu, wykonaj haft próbny. Ponadto, tekst 
utworzony przy użyciu niektórych czcionek 
TrueType może w ogóle nie zostać 
przekształcony.  

 

 "Wprowadzanie tekstu/drobnego tekstu" na 

stronie 80.  
 
  

Czcionki 
wbudowane  

Czcionki własne 

Czcionki 
TrueType 
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■ Rozmiar tekstu  

1.  Kliknij listę rozwijaną Text Size.  

 

2.  Wpisz żądaną wysokość i naciśnij klawisz 

, lub wybierz żądaną wartość z listy.  
 Ustawienie będzie obowiązujące dla 
wszystkich tworzonych wzorów tekstowych, 
dopóki nie zmienisz ustawienia.  
 Jeżeli podczas wybierania rozmiaru czcionki 
będą zaznaczone wzory tekstowe lub znaki wzoru 
tekstowego, ustawienie zostanie ponadto 
zastosowane do zaznaczonego tekstu.  

"Wprowadzanie tekstu/drobnego tekstu" na 

stronie 80.  
 

Edycja wprowadzonego tekstu 

 
Wprowadzony tekst można łatwo edytować. 

1.  Zaznacz tekst lub drobny tekst.  

 

Uwaga 
 Nie jest możliwe jednoczesne edytowanie więcej 
niż jednego wzoru tekstowego. Po zaznaczeniu 
więcej niż jednego wzoru tekstu, to polecenie 
menu będzie niedostępne.  

 

2.  Kliknij Text, następnie Edit Letters.  

3.  Zaznaczony tekst zostanie wyświetlony w 

polu tekstowym.  

 

4.  Edytuj tekst.  

5.  Kliknij OK.  

 Edytowany tekst zostanie wyświetlony na 
Stronie projektu.  

"Wprowadzanie tekstu/drobnego tekstu" na 

stronie 80.  

 

Określanie atrybutów tekstu 

 
W oknie dialogowym Text Attribute Setting 
znakom tekstu można przypisać liczne atrybuty. 
Po każdej zmianie, ustawienia są stosowane do 
wzoru tekstowego.  

1.  Zaznacz tekst lub drobny tekst.  

2.  Kliknij Text, następnie Text Attribute 

Setting.  

"Kolory nici, atrybuty haftu oraz atrybuty 

tekstu" na stronie 47.  

3.  Jeżeli to konieczne, zmień atrybuty tekstu.  

 
 

 Wskazówka 
Aby przywrócić domyślną wartość parametru, 

kliknij obok niego .  

 

Kerning  

Pozwala określić 
odstępy miedzy 
pojedynczymi 
znakami.  

0.0 mm  

 
5.0 mm  
(między "A" i "b")  

 

Vertical 
Offset  

Przesuwa tekst 
w pionie.  

0.0 mm  

 
2.0 mm 

 

Rotate 
angle  

Obraca znaki.  

0 degree  

 
20 degrees  
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Character 
Spacing 

Pozwala określić 
odległości 
między 
wszystkimi 
znakami. 

0.0 mm  

 
2.0 mm  

 

Line 
Spacing  

Pozwala określić 
odstępy między 
wierszami 
wyrażone jako 
procent 
wysokości 
znaku.  

100% 

 
150%  

 

Alignment 

Pozwala 
wyrównać kilka 
linii tekstu do 
lewej strony, do 
środka lub do 
prawej strony. 

Left 

 
Center 

 
Right 

 

Direction 

Pozwala 
określić, czy 
znaki będą 
ustawiane 
poziomo, czy 
pionowo.  

Horizontal 

 
Vertical 

 

 
 

 Wskazówka 
 Tekst pionowy będzie wyświetlany na Stronie 

projektu pionowo.  

 Zarówno opcja Kerning, jak i opcja 
Character Spacing określają odległości 
między znakami. Character Spacing dotyczy 
zawsze całego wzoru tekstowego, natomiast 
Kerning można zastosować do pojedynczych 
znaków. Zastosowanie kerningu do całego 
tekstu we wzorze będzie miało taki sam efekt, 
jak określaenie opcji Character Spacing. 
Bliższe informacje dotyczące zaznaczania 
pojedynczych znaków we wzorze tekstowym, 
znajdziesz w rozdziale "Zaznaczanie znaków" 
na stronie 85.  

 

■ Transformacja tekstu  
Do tekstu można zastosować predefiniowany 
kształt transformacji.  

 

 Wskazówka 
Nie jest możliwe zastosowanie transformacji do 
drobnego tekstu.  

 

1.  Zaznacz tekst.  

 
 
 

2.  Zaznacz pole wyboru Transform, a 

następnie kliknij przycisk odpowiadający 
wybranemu kształtowi transformacji.  

 
 W zależności od wybranego kształtu, wokół 

tekstu pojawi się wypunktowana linia oraz  

lub .  

 
 

Uwaga 
Wzór tekstowy, utworzony przy pomocy czcionki 
TrueType zawiera zarówno dane do wyszywania 
obrysu, jak i do wyszywania powierzchni. Zatem, 
po wybraniu tego polecenia, w zależności od 
kształtu czcionki TrueType, między obrysem, a 
powierzchnią w tekście może wystąpić przerwa.  

 

3.  Przeciągnij , aby dokonać transformacji 

tekstu.  

 
 

 Wskazówka 

  można przeciągnąć tylko pionowo.  

  można przeciągnąć tylko poziomo.  

 
Aby przywrócić oryginalny kształt 
transformowanego tekstu, wyczyść pole wyboru 
Transform.  

 
 

 Wskazówka 

 Wybierając  lub , można rozłożyć 
tekst na łuku. 

 Opcje, wybrane w oknie dialogowym Text 
Attribute Setting będą obowiązujące dla 
wszystkich tworzonych wzorów tekstowych, 
dopóki nie zmienisz ustawień. 
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Zaznaczanie znaków 

 
Można zmienić czcionkę, rozmiar znaku, kolor 
nici, rodzaj ściegu oraz inne atrybuty każdego 
zaznaczonego znaku.  

1.  Kliknij , następnie . 

2.  Kliknij tekst lub drobny tekst.  

Punkty w tekście zostaną wyświetlone w 
postaci małych pustych kwadratów.  

3.  Aby zaznaczyć pojedynczy znak, kliknij punkt 

obok znaku.  
Aby zaznaczyć kilka znaków, przytrzymaj 

naciśnięty klawisz i kliknij punkty obok 
pozostałych znaków lub przeciągnij wskaźnik 
myszy nad punktami znaków.  
 Punkty zaznaczonych znaków zostaną 
wyświetlone w postaci małych czarnych 
kwadratów.  
 Na znakach pojawią się uchwyty.  
 Pojawi się pasek atrybutów haftu.  
 

 
 
1 Uchwyt obrotu  
2 Uchwyt rozmiaru  
3 Uchwyt przesunięcia pionowego  

 

 Wskazówka 
 Można zaznaczyć kilka punktów i zmieniać je 

w identyczny sposób, jak punkty wzoru haftu.  

“Zaznaczanie punktów" na stronie 56.  

 W przypadku zastosowania czcionek 
TrueType, można zdecydować o wyszywaniu 
lub niewyszywaniu obrysu oraz określić kolor 
i rodzaj ściegu.  

 
 
 
 
 
 
 

Łatwa zmiana rozmiaru znaku 
oraz jego atrybutów 

 
Metodą przeciągania, można w łatwy sposób 
zmieniać rozmiar oraz atrybuty (odstępy między 
znakami, przesunięcie pionowe, obracanie) 
tekstu, drobnego tekstu oraz znaków 
monogramu. 

■ Zmiana rozmiaru 

1.  Ustaw wskaźnik myszy na prawym górnym 

uchwycie .  

2.  Przeciągnij uchwyt.  

 
 Rozmiar konturu znaku, wyświetlanego w 
postaci linii wypunktowanej zmieni się.  

 

3.  Po zwolnieniu przycisku myszy, rozmiar 

znaku zostanie zmieniony.  
 Na pasku atrybutów haftu będzie wyświetlany 
nowy rozmiar.  

 
 

 Wskazówka 
 Jest możliwe zwiększenie rozmiaru znaku dla 
drobnego tekstu. Jednak, jakość haftu w takim 
przypadku pogorszy się. 
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■ Zmiana odstępów między znakami  

1.  Ustaw wskaźnik myszy na powierzchni znaku 

poza uchwytami  i przeciągnij znak 
poziomo.  

 
 Kontur znaku w formie linii wypunktowanych 
będzie się przesuwał.  

 

2.  Po zwolnieniu przycisku myszy, odstępy 

między znakami zostaną zmienione.  

 
 Po otwarciu okna dialogowego Text Attribute 
Setting, będzie w nim wyświetlane nowe 
ustawienie kerningu.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

■ Zmiana przesunięcia pionowego  

1.  Ustaw wskaźnik myszy dolnym uchwycie 

.  

2.  Przeciągnij uchwyt w kierunku pionowym.  

 
 Kontur znaku w formie linii wypunktowanych 
będzie się przesuwał.  

 

3.  Po zwolnieniu przycisku myszy, przesunięcie 

znaku zostanie zmienione.  

 
 Po otwarciu okna dialogowego Text Attribute 
Setting, będzie w nim wyświetlane nowe 
ustawienie przesunięcia pionowego.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

86 



 

Opracowywanie projektów haftu (Layout & Editing) 
 
 
 

 

■ Obracanie znaków  
 

 Wskazówka 
Nie jest możliwe obracanie znaków monogramu.  

 

1.  Ustaw wskaźnik myszy na uchwycie  .  

 

2.  Przeciągnij uchwyt.  

 Kontur znaku w formie linii wypunktowanych 
będzie się obracał.  

 

3.  Po zwolnieniu przycisku myszy, kąt znaku 

zostanie zmieniony.  

 
 Po otwarciu okna dialogowego Text Attribute 
Setting, będzie w nim wyświetlane nowe 
ustawienie kąta obrotu.  

 
 

 Wskazówka 
 Ustawienia wybrane w oknie dialogowym 

Text Attribute Setting są obowiązujące dla 
wszystkich zaznaczonych znaków.  

 Aby przywrócić ustawienia domyślne, kliknij 

.  

 Ustawienia wybrane w oknie dialogowym 
Text Attribute Setting będą obowiązujące 
dla wszystkich tworzonych wzorów 
tekstowych, dopóki nie zostaną zmienione.  

 
 
 
 

Rozkładanie tekstu na ścieżce 

 
Linię tekstu można rozłożyć wzdłuż ścieżki.  

“Rysowanie kształtów" na stronie 70.  

Przycisk paska narzędzi:  
 

1.  Zaznacz tekst lub drobny tekst oraz ścieżkę. 

  
 

2.  Kliknij  lub kliknij Text, następnie Fit 

Text to Path Setting.  

3.  Z list rozwijanych Horizontal Alignment, 

Vertical Alignment oraz Text Orientation, 
wybierz żądane opcje.  

 
 

 Wskazówka 
 Aby tekst był rozłożony po przeciwnej stronie 
ścieżki, zaznacz pole wyboru the other side.  

 

4.  Kliknij OK, aby zastosować ustawienia. 

 

Uwaga 
Po określeniu sposobu rozłożenia tekstu, 
ustawienie transformacji tekstu zostanie 
anulowane. Na jednej ścieżce można rozłożyć 
tylko jeden ciąg tekstowy.  

 

 Wskazówka 
Aby zmienić położenie tekstu na ścieżce, zaznacz 
go i przeciągnij.  

“Wskazówka" na stronie 37.  
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Horizontal Alignment 
Określa sposób rozłożenia 
znaków wzdłuż ścieżki.  
 

 

Vertical Alignment 
 

Określa odległość między 
tekstem, a ścieżką.  
 

 

Text Orientation 
 

Określa orientację znaków 
względem ścieżki. 

 

the other side 
Określa, z której strony 
ścieżki jest rozmieszczany 
tekst.  

 
 

 
 

■ Anulowanie rozłożenia tekstu na 

ścieżce 

Sposób rozłożenia tekstu na ścieżce można 
anulować.  
 

Przycisk paska narzędzi:  
 

1.  Zaznacz tekst lub drobny tekst, rozłożony na 

ścieżce (Fit to Path).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Kliknij , lub kliknij Text, następnie 

Release Text from Path.  

 
 

„Rozkładanie tekstu na ścieżce” na stronie 87. 
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Określanie atrybutów tekstu 
TrueType 

 
Czcionkom TrueType, przekształconym we wzór 
haftu można przypisać liczne atrybuty znaków, na 
przykład styl. 

1.  Zaznacz tekst wykonany przy pomocy 

czcionki TrueType.  

2.  Kliknij Text, następnie TrueType Font 

Attribute Setting.  
 Pojawi się okno dialogowe. Jeżeli są 
zaznaczone jakiekolwiek znaki przekształcone z 
czcionki TrueType, będą dla nich wyświetlane 
atrybuty.  

 
 

3.  Aby zmienić styl czcionki, wybierz żądany styl 

z listy Font style.  

4.  Aby zmienić zestaw znaków dla czcionki, 

wybierz żądany zestaw znaków z listy rozwijanej 
Script.  

5.  Kliknij OK, aby zastosować atrybuty i 

zamknąć okno dialogowe.  
 Ustawienia atrybutów będą obowiązujące dla 
wszystkich wzorów tekstowych, tworzonych z 
czcionki TrueType, dopóki nie zmienisz 
ustawienia.  

 

Uwaga 
 Ustawienia dla opcji Font Style oraz Script 

różnią się w zależności od wybranej czcionki 
TrueType.  

 Jeżeli jest zaznaczony tekst utworzony przy 
pomocy kilku czcionek TrueType, to 
polecenie nie jest dostępne.  
Ponadto, jeżeli zaznaczony jest tekst, 
utworzony przy pomocy tej samej czcionki, 
lecz przy użyciu innego stylu lub skryptu 
czcionki, zostanie wyświetlone okno 
dialogowe z ustawieniami atrybutów tylko dla 
pierwszej litery tekstu.  
W jednym i w drugim przypadku, zaznaczenie 
tylko jednego znaku z tekstu powoduje 
wyświetlenie okna dialogowego, 
zawierającego atrybuty tylko dla 
zaznaczonego znaku.  

 

 "Wprowadzanie tekstu/drobnego tekstu" na 

stronie 80 oraz "Określanie atrybutów tekstu" na 
stronie 83.  

 

Konwertowanie tekstu na wzór 
konturu 

 
Tekst wykonany czcionką TrueType może zostać 
przekonwertowany na wzór konturu.  

1.  Zaznacz tekst wykonany czcionką TrueType.  

2.  Kliknij Text, następnie Convert to Outline 

Object.  
 Zaznaczony tekst zostanie przekształcony w 
kontury. 

 
Przekształconemu konturowi nie są przypisane 
żadne atrybuty haftu.  Jest on, więc, wyświetlany 
w postaci linii wypunktowanych. Jeżeli to 
konieczne, określ atrybuty haftu.  

 

 Wskazówka 
Aby wzór nie utracil swojego kształtu, zgrupuj 
kontury lub włącz funkcję „wyszywania obiektu z 
dziurą”.  

 

 "Tworzenie znaku w postaci konturu 

(Używanie tekstu przekształconego w kontur)” na 
stronie 240 w Instrukcji obsługi (format PDF).  
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Wprowadzanie monogramów 
Przy pomocy funkcji Monogram można utworzyć monogramy, składające się z jednej, dwóch lub trzech 
wielkich liter oraz rozłożonego wokół nich ozdobnego wzoru.  

 

1.  Kliknij  w Przyborniku.  

 Pojawią się trzy przyciski:  

2.  Kliknij  

 Pojawi się pasek atrybutów haftu.  

 
 

 Wskazówka 
 Diamond oraz Script to czcionki 

zaprojektowane specjalnie dla monogramów. 
Użycie innych czcionek również jest możliwe. 

 Jeżeli wybierzesz czcionkę TrueType, pojawi 
się poniższy pasek atrybutów haftu, który 
pozwoli wybrać kolor nici oraz rodzaj ściegu 
dla obrysu.  

 
 

3. Jeżeli to konieczne, zmień czcionkę, rozmiar 

tekstu, kolor oraz rodzaj ściegu.  
 

 Wskazówka 
 Czcionkę, rozmiar tekstu, kolor oraz rodzaj 

ściegu możesz zmienić zarówno przed, jak i 
po utworzeniu monogramu.  

 "Czcionka monogramu" na stronie 91, 

"Rozmiar monogramu" na stronie 91, “Kolor" na 
stronie 95 oraz "Rodzaj ściegu" na stronie 96.  

 W oknie dialogowym Sewing Attribute 
Setting, można określić również inne atrybuty 
monogramu.  

“Określanie atrybutów ściegu" na stronie 96.  

 

4. Kliknij na Stronie projektu.  

5. Wpisz tekst monogramu (wielkie litery).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Wskazówka 
 Znak można wprowadzić również wybierając 

go z tablicy znaków i klikając Insert lub po 
prostu klikając go dwukrotnie.  

 Monogram może zawierać do trzech znaków.  

 
 

Uwaga 
Nie jest możliwe wstawienie do monogramu kilku 

linii tekstu. Po naciśnięciu klawisza , okno 
dialogowe zostanie zamknięte, a wzór 
monogramu zostanie wyświetlony na Stronie 
projektu. 

 

6. Aby wokół lub wzdłuż boków monogramu 

dodać ozdobny wzór, zaznacz pole wyboru Add 
Decorative Pattern, a następnie kliknij Select 
Pattern.  

7. Kliknij wzór ozdobny, aby go zaznaczyć, a 

następnie kliknij Select (lub kliknij wzór 
dwukrotnie), aby zamknąć okno dialogowe 
Decorative Pattern i wyświetlić wzór w okienku 
podglądu okna dialogowego Edit Monogram 
Letters.  

 

8. Kliknij OK.  

 Monogram zostanie wyświetlony na Stronie 
projektu wraz z wybranym wzorem ozdobnym.  

 

9. Kliknij  w Przyborniku, zaznacz wzór 

ozdobny, a następnie dostosuj jego rozmiar i 
położenie.  
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 Wskazówka 
 Przeciągnij uchwyt, aby ustawić żądany 

rozmiar zaznaczonego wzoru.  

 "Skalowanie wzorów" na stronie 53.  

 Przesuwanie wybranego obiektu będzie 
możliwe, gdy kształt wskaźnika myszy zmieni 

się na . 

 

10. Jeżeli to konieczne, na pasku atrybutów 

haftu zmień kolor nici oraz rodzaj ściegu dla 
monogramu. 

 

Edycja monogramu 

 
Przy pomocy list rozwijanych Monogram font 
oraz Monogram size, można określić atrybuty.  

 

 Wskazówka 
Listy rozwijane Monogram font oraz Monogram 
size pojawią się na pasku atrybutów haftu po 

naciśnięciu  w Przyborniku lub po 
zaznaczeniu wzoru monogramu na Stronie 
projektu.  

 

■ Czcionka monogramu  

1. Kliknij listę rozwijaną Font.  

 Pojawi się lista czcionek dostępnych dla 
monogramu.  

 

2. Kliknij wybraną czcionkę.  

 Ustawienie będzie obowiązujące dla 
wszystkich tworzonych wzorów monogramu, 
dopóki nie zmienisz ustawienia.  
 Jeżeli podczas wybierania czcionki będzie 
zaznaczony wzór monogramu, ustawienie 
zostanie zastosowane również do zaznaczonego 
monogramu.  

 
 
 
 
 
 
 
 

■ Rozmiar monogramu  

1. Kliknij listę rozwijaną Monogram Size.  

 

2. Wpisz żądaną wysokość i naciśnij klawisz 

 lub wybierz żądaną wartość z listy.  
 Ustawienie będzie obowiązujące dla 
wszystkich tworzonych wzorów monogramu, 
dopóki nie zmienisz ustawienia.  
 Jeżeli podczas wybierania rozmiaru 
monogramu będzie zaznaczony wzór 
monogramu, ustawienie zostanie zastosowane 
również do zaznaczonego monogramu.  

■ Edycja tekstu monogramu  

1.  Zaznacz wzór monogramu.  

 

Uwaga 
Nie jest możliwe edytowanie więcej niż jednego 
wzoru monogramu jednocześnie. Po zaznaczeniu 
więcej niż jednego wzoru monogramu, to 
polecenie menu nie będzie dostępne.  

 

2.  Kliknij Text, następnie Edit Letters.  

 Pojawi się okno dialogowe Edit Monogram 
Letters ze znakami zaznaczonego wzoru 
monogramu wyświetlonymi w polu tekstowym.  
 

 

3.  Jeżeli to konieczne, edytuj tekst.  

 

 Wskazówka 
 Aby zmienić wzór ozdobny, kliknij Select 

Pattern, a następnie w oknie dialogowym 
Decorative Pattern, które się pojawi, wybierz 
nowy wzór. Następnie, zaznacz stary wzór 
ozdobny na Stronie projektu i usuń go.  
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3.  Kliknij OK.  

 Edytowany wzór monogramu zostanie 
wyświetlony na stronie projektu.  

"Wprowadzanie monogramów" na stronie 90.  

■ Edycja pojedynczych znaków  
W taki sam sposób, jak w przypadku wzorów 
tekstowych, dla każdej litery monogramu można 
określić kolor nici, rozmiar znaku, odstępy między 
znakami oraz przesunięcie pionowe. Nie jest 
możliwe obracanie znaków 
 

"Zaznaczanie znaków" na stronie 85 oraz 

"Łatwa zmiana rozmiaru znaku oraz jego 
atrybutów" na stronie 85.  
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Określanie atrybutów haftu dla obrysów i 
powierzchni 

Przy pomocy paska atrybutów haftu można określić 
następujące atrybuty:  

 atrybuty geometryczne (promień 
zaokrąglenia narożników prostokąta oraz 
kształt ścieżki)  

 atrybuty tekstowe (czcionka, rozmiar)  

 atrybuty haftu (kolor nici i rodzaj ściegu, 
wł/wył haftowania konturu i powierzchni 
wewnętrznej)  

 
Atrybuty haftu, które są dostępne zależą od 
wybranego w Przyborniku narzędzia oraz wybranego 
typu wzoru haftu.  
 
Przykład 1: Jeżeli wybrano prostokąt  

 
 
Przykład 2:  Jeżeli wybrano tekst  

 
 
Po najechaniu wskaźnikiem myszy na przycisk lub 
listę rozwijaną paska atrybutów haftu, zostanie 
wyświetlona etykieta, zawierająca nazwę danego 
elementu.  
 

 
 
Zasadniczo, różne właściwości dostępne dla danego 
wzoru można określić zarówno przed, jak i po jego 
utworzeniu. Na przykład, rysując prostokąt, możesz 
ustawić kolory i promień zaokrąglenia narożników 
natychmiast po włączeniu trybu rysowania 
prostokąta, ale można też zaznaczyć gotowy 
prostokąt i zmienić jego właściwości.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Atrybuty geometryczne  

 

Edge radius: Pozwala określić 
promień zaokrąglenia narożników 
prostokątów.  

"Prostokąt z zaokrąglonymi 

narożnikami" na stronie 70.  

 

Path shape: Pozwala otwierać i 
zamykać linie łamane oraz linie 
krzywe.  

"Zmiana atrybutów 

zakończenia linii" na stronie 74. 

Atrybuty tekstu  

 

Font: Pozwala wybrać czcionkę 
dla tekstu. 

"Czcionka" na stronie 81. 

 

Text Size: Pozwala określić 
rozmiar tekstu.  

"Rozmiar tekstu" na stronie 

83.  

Atrybuty haftu  

 

Line sew: Pozwala 
włączyć/wyłączyć wyszywanie 
obrysu. Po wyłączeniu 
wyszywania obrysu, obrysy nie 
są wyszywane (i nie można 
ustawić dla nich koloru, ani 
rodzaju ściegu).  

"Wyszywanie obrysów / 

Wyszywanie powierzchni" na 
stronie 94.  

 

Region sew: Pozwala 
włączyć/wyłączyć wyszywanie 
powierzchni. Po wyłączeniu 
wyszywania powierzchni 
wewnętrznej, powierzchnia nie 
jest wyszywana (i nie można 
ustawić dla niej koloru, ani 
rodzaju ściegu). 

"Wyszywanie obrysów / 

Wyszywanie powierzchni" na 
stronie 94.  

 

Line color, Region color, Text 
color, Punch color: Pozwala 
określić kolor nici dla obrysów, 
powierzchni wewnętrznych, 
wzorów haftów tekstowych i 
haftów projektowanych ręcznie.  

"Kolor" na stronie 95.  

Special colors: 

"Kolory specjalne" na stronie 

95.  

 

Line sew type: Pozwala określić 
rodzaj ściegu do wyszywania 
obrysów.  

"Typ ściegu" na stronie 96.  

 

Region sew type: Pozwala 
określić rodzaj ściegu do 
wyszywania powierzchni 
wewnętrznej, wzorów haftów 
tekstowych i wzorów haftu 
projektowanych ręcznie.  

"Typ ściegu" na stronie 96.  
 

93 



 

Opracowywanie projektów haftu (Layout & Editing) 
 
 
 

 

Określanie koloru nici i 
rodzaju ściegu 

 

Dla każdego wzoru można wybrać przynajmniej 
jeden kolor i jeden rodzaj ściegu. Dla wzorów 
składających się z obrysu oraz powierzchni 
wewnętrznej, można określić dwa różne kolory 
nici i dwa różne rodzaje ściegu. Jeżeli do 
wyszywania powierzchni zastosowano opcję 
stopniowania, można wybrać dodatkowy kolor, 
aby uzyskać efekt domieszki. (Bliższe informacje 
dotyczące stopniowania znajdziesz w rozdziale 
"Tworzenie stopniowania/domieszki" na stronie 
115). Ponadto, jest możliwe wybranie innych 
kolorów nici i rodzajów ściegu dla każdego znaku 
wzoru tekstowego.  
Dla wzorów, składających sie się z obrysu i 
powierzchni wewnętrznej (tekst uzyskany z 
przekształcenia czcionek TrueType, okręgi, 
wycinki okręgów, łuki z cięciwą, prostokąty, 24 
kształty podstawowe, zamknięte linie łamane oraz 
zamknięte linie krzywe) można włączać i 
wyłączać wyszywanie obrysu lub powierzchni.  
Dla wzorów, składających się z samego obrysu 
(łuki, linie łamane otwarte oraz linie krzywe 
otwarte), można włączać i wyłączać wyszywanie 
obrysu.  
Dla wzorów, składających się z samej 
powierzchni (tekst utworzony przy pomocy 
czcionek dołączonych do aplikacji, tekst 
utworzony przy pomocy czcionek własnych i 
wzory haftu zaprojektowane ręcznie), nie można 
włączać, ani wyłączać wyszywania powierzchni 
wewnętrznej.  
Dla wzorów haftu zaprojektowanych ręcznie 
możesz ustawić kolor oraz rodzaj ściegu. 

 

 Wskazówka 
 Kolor oraz rodzaj ściegu są obowiązujące dla 

wszystkich tworzonych wzorów tego samego 
typu, dopóki nie zmienisz ustawień. Przycisk 
koloru dla każdej kategorii wskazuje aktualnie 
wybrany kolor.  

 Jeżeli podczas wybierania ustawień był 
zaznaczony wzór, kolor i rodzaj ściegu 
zostaną do niego zastosowane.   

 

■ Wyszywanie obrysów  / 

Wyszywanie powierzchni  

 pozwala włączyć/wyłączyć wyszywanie 

obrysów,  pozwala włączyć/wyłączyć 
wyszywanie powierzchni. 

 
 
 

 
 

 Wskazówka 
 Po wyłączeniu wyszywania obrysu lub 

powierzchni, obrysy lub powierzchnie nie 
będą wyszywane (i nie będzie możliwe 
wybranie dla nich koloru lub rodzaju ściegu).  

 
Kliknięcie przycisku powoduje przełączenie 
między dwoma trybami: 
 
On 
(Wł): 

Przycisk Line color/Region color 
oraz lista rozwijana Line sew 
type/Region sew type są 
wyświetlane. 

Off 
(Wył): 

Przycisk Line color/Region color 
oraz lista rozwijana Line sew 
type/Region sew type nie są 
wyświetlane. 

 

 
.  

Wyszywanie obrysu: wł. Wyszywanie obrysu: wył. 

 

 
 
 

Wyszywanie powierzchni: wł. Wyszywanie powierzchni: wył. 

 

“Kolor" na stronie 95 oraz "Rodzaj ściegu" na 

stronie 96.  
 

Uwaga 
Nie jest możliwe określenie atrybutów 
wyszywania powierzchni dla powierzchni 
ograniczonej przez zamkniętą ścieżkę, jeżeli 
obrys wzoru przecina się sam ze sobą.  

 
 

  

Wyszywanie obrysu 

Rodzaj ściegu dla obrysu 
Kolor dla obrysu 

Wyszywanie powierzchni 

Kolor dla powierzchni 

Rodzaj ściegu dla powierzchni 
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■ Kolor  

Kliknij ten przycisk, aby określić kolor nici dla 
konturów, powierzchni wewnętrznych, wzorów 
tekstowych i wzorów haftu projektowanych 
ręcznie.  

1.  Kliknij przycisk Color.  

 

 Widok palety  

 
 

 Widok listy  

 
 

 Wskazówka 
 Aby zobaczyć szczegóły kolorów nici, w 

lewym dolnym rogu okna dialogowego 
Thread Color kliknij przycisk To List mode.  

 Aby wyświetlić kolory bez szczegółów, w 
lewym dolnym rogu okna dialogowego Tread 
Color kliknij przycisk To Palette mode.  

 

2.  Z listy rozwijanej Thread Chart, wybierz 

markę nici lub tabelę nici użytkownika.  

3.  Z listy kolorów nici, wybierz żądany kolor. 

 
 
 
 
 
 

 Wskazówka 
U góry okna dialogowego Thread Color dla 
wzorów znaków TrueType oraz danych konturów, 
można wybrać typ haftu (Line, Region1 lub 
Region2), dla którego będzie obowiązywał dany 
kolor.  
Line: Kolor obrysu  
Region1: Kolor dla powierzchni  
Region2: Dodatkowy kolor, używany jako 
domieszka  
(Region2 można wybrać tylko, jeżeli została 
włączona opcja stopniowania z efektem 
domieszki).  

"Tworzenie stopniowania/domieszki" na 

stronie 115.  

 

Bliższe informacje dotyczące tworzenia tabeli 

nici użytkownika oraz obsługi kolorów nici przez 
maszyny znajdziesz w rozdziale "Edycja list 
kolorów nici użytkownika" na stronie 110.  

Bliższe informacje dotyczące zmiany kolorów 

nici dla wzorów ściegów znajdziesz w rozdziale 
"Zmiana kolorów" na stronie 118. 

■ Kolory specjalne  

 
 
 NIEZDEFINIOWANY: Hafciarki z funkcją 

wyświetlania koloru nici, automatycznie 
przełączają wyświetlacz na określony kolor. 
Jeżeli korzystasz z takiej maszyny, a chcesz 
mieć możliwość ręcznego wyboru koloru dla 
wzoru jednobarwnego, możesz wybrać NOT 
DEFINED.  

 Kolory do tworzenia aplikacji: Do tworzenia 
aplikacji można wykorzystać trzy kolory 
specjalne przedstawione powyżej. 
MATERIAŁ APLIKACJI zaznacza kontur 
obszaru do wycięcia z materiału aplikacji.  

 
 
 
  

NIEZDEFINIOWANY  
 

APLIKACJA  
 POZYCJA 

APLIKACJI  
 

MATERIAŁ APLIKACJI 
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POZYCJA APLIKACJI zaznacza pozycję 
wyszywania aplikacji na materiale 
podkładowym. 
APLIKACJA wyszywa aplikację na 
materiale podkładowym. 

 

 Wskazówka 
Aplikacje można w łatwy sposób utworzyć przy 
pomocy kreatora Applique Wizard.  

"Tworzenie aplikacji (Applique Wizard)" na 

stronie 137.  

 

■ Rodzaj ściegu  

 
Przy pomocy tych list rozwijanych można określić 
rodzaj ściegu dla obrysów, dla powierzchni 
wewnętrznych, dla tekstu oraz dla wzorów haftu 
projektowanych ręcznie.  

1.  Kliknij listę rozwijaną rodzaju ściegu.  

 Ustawienia, jakie będą dostępne zależą od 
zaznaczonego obiektu.  
 

Typ obiektu Ustawienia 
rodzaju ściegu 

dla obrysów 

Ustawienia 
rodzaju ściegu 
dla powierzchni 

Tekst (czcionki 
wbudowane, 
czcionki 
własne)  

Brak 
Ścieg Satynowy, 
Wypełniający 
oraz 
programowalny 
ścieg 
wypełniający  

Tekst (czcionki 
TrueType)  

Ścieg 
zygzakowy, 
Liniowy, 
Potrójny, 
Ozdobny oraz 
Ścieg E/V  

Tekst (mała 
czcionka)  

Brak  Brak 

Wzór haftu 
projektowany 
ręcznie  

Brak  

Ścieg Satynowy, 
Wypełniający, 
Programowany 
ścieg 
wypełniający, 
Tunelowy oraz 
Ozdobny 

Inne 

Ścieg 
zygzakowy, 
Liniowy, 
Potrójny, 
Dekoracyjny 
oraz Ścieg E/V  

Ścieg Satynowy, 
Wypełniający, 
Programowany 
ścieg 
wypełniający, 
Tunelowy oraz 
Ozdobny, 
Krzyżykowy, 
Kołowy, 
Promieniowy, 
Spiralny i Ścieg 
wypunktowany  

 

 

2.  Kliknij wybrany rodzaj ściegu.  

 "Wyszywanie obrysów / Wyszywanie 

powierzchni" na stronie 94 oraz "Określanie 
atrybutów haftu" poniżej.  

 

Określanie atrybutów haftu 

 
W oknie dialogowym Sewing Attribute Setting, 
można określić różne atrybuty wyszywania 
obrysów oraz powierzchni.  

1.  Zaznacz wzór ściegów lub wybierz narzędzie 

Rysowanie lub narzędzie Tekst.  

2.  Kliknij Sew, następnie Sewing Attribute 

Setting.  

"Okno Layout & Editing" na stronie 47.  

 

Tryb uproszczony:  

 
 

Tryb zaawansowany:  

 
 
 
 
 
 
  

Ustaw przy 
pomocy suwaka.  

Wprowadź 
wartość 
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1 Kliknij, aby przywrócić ustawienie 
domyślne. 
2 Kliknij, aby przełączyć tryb.  
3 Kliknij, aby wczytać/zapisać ustawienia.  
4 Kliknij, aby wyświetlić lub ukryć okienko 
podglądu.  
5 Okienko podglądu  

 

 Wskazówka 
Atrybuty haftu, jakie są wyświetlone w oknie 
dialogowym zależą od wybranego rodzaju ściegu.  

 

3.  Aby wyświetlić tylko podstawowe atrybuty 

haftu, kliknij To Beginner mode.  
Aby wyświetlić wszystkie atrybuty haftu i 
wszystkie ustawienia dostępne dla wybranego 
rodzaju ściegu, kliknij To Expert mode.  

 

 Wskazówka 
Ustawienia, których nie można zmienić w trybie 
uproszczonym są zachowywane z trybu 
zaawansowanego.  

 

4.  Jeżeli to konieczne, zmień atrybuty haftu, 

wyświetlone w sekcji Line sew lub Region sew.  
 Każda zmiana ustawień zostanie zastosowana 
do wzoru haftu.  

Bliższe informacje dotyczące różnych 

atrybutów haftu i ustawień znajdziesz w rozdziale 
"Atrybuty wyszywania obrysów" na stronie 98 
oraz "Atrybuty wyszywania powierzchni" na 
stronie 101.  
Najczęściej używane atrybuty haftu można 
zapisać. Bliższe informacje znajdziesz w 
rozdziale "Zapisywanie ustawień" na stronie 109.  

 

Uwaga 
 Wszystkie wybrane w oknie dialogowym 

ustawienia zostaną zapisane i będą 
obowiązujące, dopóki nie zostaną zmienione. 

 Nie jest możliwe wybranie rodzaju ściegu dla 
drobnego tekstu.  
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■ Atrybuty wyszywania obrysów  
Atrybuty, jakie są dostępne zależą od wybranego rodzaju ściegu.  
 

Ścieg zygzakowy  

 
 

Under swing 
Zaznacz pole wyboru, aby ustawić podszycie. 
Stosując podszycie, unikniesz marszczenia 
materiału podczas wyszywania.  

Wył 

 

Wł 

 

Zigzag width 
Pozwala określić szerokość ściegu 
zygzakowego  

Wąski 

 

Szeroki 

 

Density 
Pozwala określić gęstość ściegu, jako liczbę 
linii na milimetr. 

Rzadki 

 

Gęsty 

 

Half Stitch 

Zaznacz pole wyboru, aby ustawić ścieg 
połówkowy. Jeżeli jedna strona ściegu 
zygzakowego jest gęsta, możesz wybrać ścieg 
połówkowy, aby gęstość była bardziej 
równomierna. Opcja jest dostępna dla tekstu 
oraz obiektów utworzonych przy pomocy 
narzędzi do rysowania.  

Wył. 

 
Wewnętrzna strona haftu 
jest gęsta.  

Wł. 

 
Gęstość haftu jest 
bardziej regularna. 

Sharp Corners 
Pozwala określić sposób wyszywania 
zaostrzonych narożników. 

 

 
Ścieg liniowy  

 
 

Run pitch Pozwala określić długość ściegu. 
Krótki 

 

Długi 

 

Run time(s) 
Pozwala określić, ile razy wyszywany jest 
kontur.  

1 raz 

 

5 razy 

 

 
Ścieg potrójny  

 
 

Run pitch Pozwala określić długość ściegu. 
Krótki 

 

Długi 
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Ścieg ozdobny 
 

 

 

Wybierz wzór dla ściegu ozdobnego.  

Kliknij , aby wyświetlić okno dialogowe Browse. Wybierz folder, a następnie z pojawiającej 

się listy wzorów wybierz żądany wzór (plik .pmf).  

 

Określ rozmiar wzoru. Wzór można 
powiększyć lub pomniejszyć, zachowując 
jego proporcje (stosunek szerokości do 
wysokości).  

Mniejszy 

  

Większy 

 

 

1 Wysokość  
Pozwala określić 
wysokość wzoru.  

Niski

 

Wysoki 

 

2 Szerokość  
Pozwala określić 
szerokość wzoru.  

Wąski 

 

Szeroki 

 

H - Arrange 

Pozwala określić położenie wzorów 
względem osi poziomej. Ustawienie można 
zastosować dla wszystkich wzorów razem 
lub dla każdego wzoru oddzielnie. 

 

V - Arrange 

Pozwala określić położenie wzorów 
względem osi pionowej. Ustawienie można 
zastosować dla wszystkich wzorów razem 
lub dla każdego wzoru oddzielnie. 

 

Spacing Pozwala określić odstępy między wzorami. 
Małe 

 

Duże 

 

Run pitch Pozwala określić długość ściegu.  
Krótki 

 

Długi 
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Ścieg E/V 
 

 
 

 
Wybierz ścieg E lub ścieg V.  

 Ścieg E  

 

 

1 Odstępy 

Określ 
odstępy 
między 
kreskami. 

Małe 

 

Duże 

 

 
2 
Szerokość 
kreski 

Określ 
szerokość 
kreski 

Niska 

 

Wysoka 

 

 
3 Długość 
ściegu 

Określ 
długość 
ściegu  

Krótki 

 

Długi 

 

 Run time(s)  
Określ, ile razy jest 
wyszywana linia. 

1 raz 

 

5 razy 

 

 Stroke time(s) 
Określ, ile razy jest 
wyszywana każda 
kreska. 

1 raz 

 

3 razy 

 

 Arrange 
Odkreśl kierunek kresek 
(do wewnątrz/na 
zewnątrz). 

 

 Ścieg V 

 

 

1 Odstępy 

Określ 
odstępy 
między 
kreskami. 

Małe 

 

Duże 

 

 
2 
Szerokość 
kreski 

Określ 
szerokość 
kreski 

Niska 

 

Wysoka 

 

 
3 Długość 
ściegu 

Określ 
długość 
ściegu  

Krótki 

 

Długi 

 

 Run time(s) 

Określ, ile razy jest 
wyszywany haft. W 
ściegu V, linia oraz kreski 
są wyszywane taką samą 
ilość razy. 

1 raz 

 

5 razy 

 

 Arrange 
Odkreśl kierunek kresek 
(do wewnątrz/ na 
zewnątrz). 
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■ Atrybuty wyszywania powierzchni 
Atrybuty, jakie są dostępne zależą od wybranego rodzaju ściegu.  
 

Ścieg satynowy  
 

 
 

Under 
Sewing  

Zaznacz pole wyboru, aby włączyć podszycie, a następnie określ ustawienia poniższych atrybutów. 
Używaj podszycia, aby zapobiegać marszczeniu materiału podczas wyszywania.  

 Określ typ podszycia     

 
 Z wzorami tekstowymi i wzorami 

haftu projektowanymi ręcznie 
 

 Z innymi wzorami  
 

 

 
 

Tylko brzeg   
 

Pojedyncza: Wyszywa pionowo do 
określonego kierunku haftu.  

 

 
 

Tylko powierzchnia 
(pojedyncza warstwa 
ściegów zygzakowych)  

 
 

Podwójna: Wyszywa pod kątem 45° 
i –45°do określonego kierunku 
haftu. 

 

 
 

Tylko powierzchnia 
(pojedyncza warstwa 
ściegów tunelowych)  

    

 
 

Brzeg i powierzchnia 
(pojedyncza warstwa 
ściegów zygzakowych)  

    

 
 

Tylko powierzchnia 
(podwójna warstwa 
ściegów zygzakowych i 
tunelowych)  

    

       

Density 
Wybierz gęstość haftowania podkładu Dense (gęste), Medium (średnie) lub Light (rzadkie). 

Density 

Określ gęstość ściegu, jako liczbę linii na 
milimetr.  

Rzadki 

 

Gęsty 

 
Gradation 

Zaznacz pole wyboru, aby ustawić 
stopniowanie gęstości (cieniowanie).  
Opcji tej nie można użyć w następujących 
sytuacjach.  

 Kierunek haftu ustawiono na Variable  

 Wzory tekstowe i wzory haftu 
projektowane ręcznie  

Kliknij Pattern, aby ustalić wzór 

stopniowania.  

Tworzenie stopniowania/domieszki" na 

stronie 115.  

Wył. 

 

Wł. 
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Direction 

Określ kierunek haftu.  
Nie można użyć tej opcji dla wzorów 
tekstowych oraz wzorów haftu 
projektowanych ręcznie.  
Stały (Constant): Wyszywa pod stałym 

kątem.  

Przeciągnij lub wybierz wartość, aby 
określić kąt.  
Zmienny (Variable): Automatycznie 

dopasowuje kierunek haftu do kształtu 
powierzchni.  

 

Half Stitch 

Zaznacz pole wyboru, aby ustawić ścieg 
połówkowy. Jeżeli jedna strona ściegu 
zygzakowego jest gęsta, automatycznie 
będą wyszywane ściegi połówkowe, aby 
uzyskać bardziej równomierną gęstość.  
Nie można wybrać tej opcji, jeżeli kierunek 
haftu ustawiono na Constant.  

Wył. 

 
Wewnętrzna strona haftu 
jest gęsta.  

Wł. 

 
Gęstość haftu jest bardziej 
regularna. 

Running 
Stitch Path 

Określ ścieżkę ściegu liniowego 
powierzchni wewnętrznej.  

Wewnątrz powierzchni (Inside of 
region) (najkrótsza droga wewnątrz 
kształtu)  

Wzdłuż konturu (Along outline) 
(najkrótsza droga wzdłuż wewnętrznej 
strony kształtu)  

Po konturze (On outline) (najkrótsza 
droga po konturze kształtu)  
Ustawienie „Wewnątrz powierzchni” nie 
będzie dostępne, jeżeli zaznaczono pole 
wyboru Gradation.  

Nie można wybrać tej opcji w 
następujących sytuacjach. 

 Ustawiono kierunek haftu Variable.  

 Wzory tekstowe i wzory haftu 
projektowane ręcznie  

 

Pull 
compensation  

Wydłuża haftowaną powierzchnię w 
kierunku wyszywania, aby uniknąć 
marszczenia podczas haftowania.  

Bez kompensacji  

 

Największa 
kompensacja 

 

 

 Wskazówka 

"Ręczne tworzenie profesjonalnych wzorów haftu (Funkcja Manual Punching)" 

na stronie 77.  
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Ścieg wypełniający 

 
 

Under sewing  

"Ścieg satynowy" na stronie 101. Density 

Direction 

Stitch Type 
Określ formę ściegu na brzegach. Nie 
można ustawić tej opcji, jeżeli ustawiono 
kierunek haftu variable.  

 
Half Stitch  

"Ścieg połówkowy" i "Ścieżka ściegu liniowego" na stronie 102. Running Stitch 
Path  

Step Pitch  Określ długość jednego ściegu.  

Krótki 

 

Długi 

 

Frequency  Określ przesunięcie w ściegach. 

 
(Pull 
compensation) "Kompensacja rozciągnięcia" na stronie 102.  

 
Programowalny ścieg wypełniający 

 
 

Under sewing 

"Atrybuty wyszywania powierzchni" na stronie 101 i 102.  

 

Density 

Direction 

Half Stitch 

Running Stitch Path 

Pull compensation 
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 Programowalny ścieg wypełniający 

 
 

Wybierz wzór dla programowalnego ściegu wypełniającego.  

Kliknij , aby wyświetlić okno dialogowe Browse.  

Wybierz folder, a następnie z pojawiającej się listy wzorów wybierz żądany wzór 
(plik .pas). 

 

 

Określ rozmiar wzoru. Wzór 
można powiększyć lub 
zmniejszyć, zachowując 
proporcje (stosunek 
szerokości do wysokości.  

Mniejszy 

 

Większy 

 

 

 

1 
Wysokość 

Określ 
wysokość 
wzoru 

Niski 

 

Wysoki 

 

 
2 
Szerokość 

Określ 
szerokość 
wzoru 

Wąski 

 

Szeroki 

 

 Direction 

Przeciągnij czerwoną 

strzałkę lub wybierz 
wartość, aby określić kąt 
nachylenia wzoru. 

 

 

Offset  

Row 
(Wiersz) 

Określ kierunek przesunięcia 
wyrównania wzoru.  

 

 
Column 
(Kolumna) 

Ustal wielkość przesunięcia 
wyrównania wzoru.  

 Base Sewing  
Zaznacz pole wyboru, aby ustawić wyszywanie podstawowe, a następnie określ 
ustawienia następujących atrybutów.  

  Stitch Type 

Określ formę ściegu na 
brzegach.  
Nie można użyć tej opcji, 
jeżeli ustawiono kierunek 
haftu variable.   

  Step Pitch 
Określ odstępy między 
wkłuciami (długość jednego 
ściegu).  

Krótkie 

 

Długie 

 

  Frequency 
Określ przesunięcie w 
ściegach. 

 

 

 
 

 

Wzór 

Powierzchnia, do której 
zastosowano efekt reliefu lub 
graweru 

Ta powierzchnia jest wyszywana przy 
pomocy ustawień, określonych dla 
wyszywania podstawowego 
programowalnego ściegu wypełniającego. 

Ta powierzchnia jest wyszywana przy 
pomocy ustawień haftu, określonych w 
pliku wzoru.  
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Ścieg tunelowy 

 
 
Tworzony jest haft, który przebiega przez całą długość bloków.  
 

Direction 

Określ kąt haftu.  
Przeciągnij czerwoną strzałkę 

 lub wybierz wartość, aby 
ustalić kąt.  
Nie można użyć tej opcji dla 
wzorów haftu projektowanych 
ręcznie.  

 

Jeżeli nie używasz ściegu ozdobnego, określ ustawienia następujących elementów.  

 Density Określ liczbę nici na milimetr.  

Rzadkie 

 

Gęste 

 

 Run pitch Ustal długość ściegu linii.  

Krótki 

 

Długi 

 

 Frequency Ustal przesunięcie w ściegach.  

 

 Use Motif 
Zaznacz pole wyboru, aby we wzorze używać ściegu ozdobnego, a następnie 
określ ustawienia następujących atrybutów  

 

Motif 

  

"Ścieg ozdobny" w "Atrybuty wyszywania powierzchni" na stronie 106 

 Pattern1/Pattern2 

"Ścieg ozdobny" w "Atrybuty wyszywania linii" na stronie 99.  
  

Type and size of the motif 
stitch patterns  

  H-Arrange 

  V-Arrange 

  H-Spacing 
"Ścieg ozdobny" w "Atrybuty wyszywania powierzchni" na stronie 106.  

 
 Row offset 

 Run pitch 
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Ścieg ozdobny 

 
 

Motif  

Wybierz, który wzór będzie używany dla ściegu ozdobnego.  
Pattern1 only: Używany jest tylko wzór 1.  
Pattern2 only Używany jest tylko wzór 2.  
Pattern1 and 2: Do wyszywania używane są wzory 1 i 2.  

 
Pattern1/Pattern2 Określ ustawienia dla każdego wzoru.  

 
Type and size of the 
motif stitch patterns  

"Ścieg ozdobny" w "Atrybuty wyszywania linii" na stronie 99.  

 
 H-Arrange 

 V-Arrange 

 H-Spacing 

 V-Spacing 
Określ odstępy pionowe 
między wzorami.  

Wąskie 

 

Szerokie 

 

Direction 

Przeciągnij czerwoną strzałkę

 lub wybierz wartość, aby 
ustalić kąt. 

 

Row offset 
Określ wielkość przesunięcia 
wyrównania wzoru  

Mniejsze 

 

Większe 

 

Run pitch "Ścieg ozdobny" w "Atrybuty wyszywania linii" na stronie 99.  
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Ścieg krzyżykowy 
 

 
 

Size 

Określ rozmiar poziomy i pionowy wzoru siatki.  
W trybie zaawansowanym, określ wartość w 
milimetrach lub jednostkach. Wartość jest 
automatycznie konwertowana i wyświetlana w 
innych jednostkach miary.  

Mniejszy 
 

 

Większy 

 

Times 
Wybierz, ile razy wyszywany jest wzór: Single 
(1), Double (2) lub Triple (3). Dwa wyszywania 

na jedno przejście.  
 

 
Ścieg kołowy, ścieg promieniowy i ścieg spiralny  

 
Bliższe informacje dotyczące przesuwania punktu środkowego dla ściegu kołowego i ściegu 
promieniowego znajdziesz w rozdziale "Przesuwanie punktu środkowego" na stronie 61.  

 

Density 
Określ gęstość ściegu, jako liczbę linii na 
milimetr.  
 

Ścieg kołowy  
Rzadki 

 

Ścieg kołowy 
 Gęsty  

 
Ścieg promieniowy 
Rzadki 

 

Ścieg promieniowy 
Gęsty 

 

Ścieg spiralny 
Rzadki 

 

Ścieg spiralny 
Gęsty 

 

Run pitch Określ długość ściegu. 
Krótki 

 

Długi 
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Ścieg wypunktowany 
 

 
 

Run pitch 
Określ długość ściegu. Nie 
można ustawić tej opcji, jeżeli 
zastosowano wzór ozdobny. 

Krótki 

 
Krzywizny są 
gładsze.  

Długi 

 
Krzywizny są 
ostrzejsze.  

Spacing 
Określ odstępy między 
sąsiadującymi ściegami.  

Wąskie 

 
Wzór jest gęstszy 

Szerokie 

 
Wzór jest rzadszy 

Use Motif 
Zaznacz pole wyboru, aby we wzorze używać ściegu ozdobnego, a następnie 
określ ustawienia dla następujących atrybutów.  

 
Type and size of the motif 
stitch patterns  

 "Ścieg ozdobny" w "Atrybuty wyszywania linii" na stronie 99.  
 H-Arrange  

 V-Arrange  

 Spacing  

 Run pitch  

 
Haft projektowany ręcznie 
Jeżeli do wyszywania powierzchni dla wzoru haftu projektowanego ręcznie wybierzesz ścieg satynowy, 
ścieg wypełniający lub programowalny ścieg wypełniający, można ustawić efekt postrzępionego brzegu.  

 
Postrzępiony brzeg 
nieustawiony 

Postrzępiony brzeg ustawiony 

 
 

Postrzępiony 
brzeg  
 

 

Określ brzeg haftu, do 
którego zostanie 
zastosowany efekt pióra.  
Po zaznaczeniu pola 
wyboru, do wzoru haftu, 
znajdującego się na Stronie 
projektu zostanie 
zastosowany postrzępiony 
brzeg. Zobacz podgląd, a 
następnie wybierz brzeg, do 
którego zostanie 
zastosowany efekt pióra.  

Górny brzeg 
wzoru  
Dla <wzór11> 

 
Dolny brzeg 
wzoru  
Dla  <wzór18>  

 

Tylko górny brzeg  

 
Tylko dolny brzeg  

 
Brzegi górny i 
dolny  

 

Wybierz wzór dla postrzępionego brzegu.  

Kliknij , aby wyświetlić okno dialogowe Browse. Z 

pojawiającej się listy wzorów, wybierz żądany wzór.  

 

Określ szerokość postrzępionego 
brzegu. 

Krótkie 

 

Długie 
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■ Atrybuty wyszywania powierzchni  
 

Uwagi dotyczące programowalnych 
ściegów wypełniających oraz stempli  
 
Określając rodzaj ściegu oraz kierunek wzoru 
programowalnego ściegu wypełniającego lub 
stempla, należy pamiętać, że linie nie będą 
wyszywane, jeżeli rodzaj ściegu oraz ustawienia 
kierunku wzoru powodowałyby, że ścieg byłby 
wyszywany w tym samym kierunku, co linia we 
wzorze ściegów.  
Skorzystaj z podglądu, aby zobaczyć jak 
dokładnie wzór haftu zostanie wyszyty, a 
następnie ustaw kierunek ściegu oraz kierunek 
wzoru, aby odpowiadały wybranemu rodzajowi 
ściegu lub efektowi, jaki chcesz uzyskać. Dla 
pewności, wyhaftuj próbki różnych ustawień.  
Przykłady programowalnego ściegu 
wypełniającego:  
 

 
Przykład 1 

Kierunek ściegu: 45° (domyślnie) 

 
 

Przykład 2 
Kierunek ściegu: 90° 

 
Przykład 3 

Kierunek ściegu: 0° 

 

 

"Wyświetlanie podglądu haftu" na stronie 65 

oraz "Tworzenie własnych wzorów haftu 
(Programmable Stitch Creator)" na stronie 205 w 
Instrukcji obsługi (format PDF).  

 

Zapisywanie najczęściej 
używanych atrybutów haftu 

 
Najczęściej używane atrybuty haftu można 
zapisać i wyczytać podczas ponownego 
określania właściwości haftu.  

 
 Wskazówka 

 Można zapisać zarówno atrybuty ustawiane w 

trybie podstawowym, jak i atrybuty ustawiane w 
trybie zaawansowanym.  

 

■ Zapisywanie ustawień 

1.   Otwórz okno dialogowe Sewing Attribute 

Setting.  

“Określanie atrybutów haftu" na stronie 96.  

2.   Jeżeli to konieczne, zmień ustawienia w 

oknie dialogowym Sewing Attribute Setting, a 

następnie kliknij . 

3.   Kliknij Save As. 

 

4.   Wpisz nazwę dla grupy ustawień, a 

następnie kliknij OK, aby zapisać tą grupę na 
liście.  
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■ Usuwanie ustawień z listy  

1.   W oknie dialogowym Load/Save Default 

Settings, zaznacz grupę ustawień do usunięcia.  

 

2.   Kliknij Delete, aby usunąć zaznaczoną 

grupę ustawień z listy.  

 

 Wskazówka 
Elementu „(default)” nie można usunąć.  

 

■ Wczytywanie ustawień z listy  

1.   W oknie dialogowym Load/Save Default 

Settings, zaznacz grupę ustawień, którą chcesz 
przywołać  

 

2.   Kliknij Load.  

 W oknie dialogowym Sewing Attribute 
Setting pojawią się ustawienia wczytane z 
zapisanego pliku.  

 

 Wskazówka 
 Aby zmienić ustawienia i zapisać zmiany, 

wprowadź zmiany w oknie dialogowym 

Sewing Attribute Setting, kliknij , 
następnie kliknij Save As, a następnie kliknij 
OK, pozostawiając niezmienioną nazwę 
grupy ustawień.  

 Zapisane ustawienia mogą również zostać 
użyte na innym komputerze. W tym celu, po 
prostu skopiuj plik sastu.txt z folderu 
Settings, znajdującego się w folderze PE-
DESIGN8 (folder programu) na komputerze 
źródłowym do folderu Settings o tej samej 
ścieżce dostępu na komputerze docelowym.  

 

 

 

 

Edycja list kolorów 
użytkownika 

 
Można tworzyć oraz edytować tabele nici 
użytkownika, zawierające listę najczęściej 
używanych lub listę wszystkich posiadanych nici. 
W tej tabeli można uwzględnić dane z 
systemowych tabel nici lub dodać nowe dane.  

1.   Kliknij Option, następnie Edit User Thread 

Chart.  

■ Tworzenie nowej tabeli nici  

1.   Kliknij New Chart.  

 
 

2.   Wpisz nazwę tabeli, a następnie kliknij  

OK, aby zapisać tabelę pod wprowadzoną 
nazwą.  

 

 

 Wskazówka 
Zapisaną tabelę można poźniej wybrać z listy 
rozwijanej User Thread Chart i edytować.  
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■ Usuwanie tabeli  

1.   Z listy rozwijanej User Thread Chart, 

wybierz tabelę nici. 

  

2.   Kliknij Delete Chart.  

 Pojawi się następujący komunikat.  

 

3.   Kliknij Yes, aby usunąć wybraną tabelę.  

 

■ Edycja tabeli  

1.   Z listy rozwijanej User Thread Chart, 

wybierz tabelę nici.  

 

 

Uwaga 
 Jeżeli nie zostanie wybrana żadna tabela nici, 
edycja nie będzie możliwa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Dodawanie elementu z innej tabeli 

nici  

1.   Z listy rozwijanej Thread Chart, wybierz 

markę nici.  

2.   Z listy na dole okna dialogowego, wybierz 

kolory nici.  

 

 Wskazówka 
Aby dodać kilka elementów, podczas 
zaznaczania kolorów, przytrzymaj naciśnięty 

klawisz  lub .  

 

3.   Kliknij . 

 Zaznaczone elementy zostaną dodane do listy 
w tabeli nici użytkownika.  
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■ Dodawanie nowego elementu  

1.   Kliknij New Item.  

2.   Aby utworzyć nowy kolor, kliknij Mix.  

 
 Pojawi się okno dialogowe podobne do 
przedstawionego poniżej.  

 

3.    Wybierz kolor, a następnie kliknij OK, aby 

dodać wybrany kolor do okna dialogowego Edit 
Thread.  

4.   Jeżeli to konieczne, wpisz w odpowiednie 

pola kod, markę oraz opis.  

 

 

 

 Wskazówka 
Do pola Code można wprowadzić tylko cyfry.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   Kliknij OK, aby nowy element został dodany 

do tabeli nici użytkownika.  

 

 

 Wskazówka 
Przy numerze indeksu elementów utworzonych 
lub edytowanych przez użytkownika wyświetlana 
jest gwiazdka (*).  

 

■ Usuwanie elementu  
Zaznacz w tabeli nici użytkownika element do 
usunięcia, a następnie kliknij Delete Item, aby go 
usunąć. 
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■ Edycja elementu  
Elementy zapisane w tabeli nici użytkownika 
można edytować, np. zmienić numer koloru lub 
numer nici.  

1.   W tabeli nici użytkownika, zaznacz element, 

który chcesz edytować, a następnie kliknij Edit 
Item.  

 
 Pojawi się następujące okno dialogowe.  

 

2.   Edytuj szczegóły elementów w identyczny 

sposób, jak podczas dodawania nowego 
elementu.  

 

 Wskazówka 
Tak samo, jak w przypadku nowo dodanych 
elementów, przy numerze indeksu edytowanych 
elementów będzie wyświetlana gwiazdka (*).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Zmiana kolejności elementów 

W tabeli nici użytkownika, wybierz element, 
którego pozycję na liście chcesz zmienić, a 
następnie kliknij Up (do góry) lub Down (w dół).  

 

Uwaga 
Kolory nici dla wzorów haftu utworzonych przy 
pomocy tej aplikacji przez hafciarkę mogą być 
wyświetlane inaczej.  
1. Hafciarki bez funkcji wyświetlania informacji o 
kolorze nici  
W niektórych maszynach, określone informacje 
dotyczące nici mogą nie być wyświetlane.  
2. Hafciarki z funkcją wyświetlania informacji o 
kolorze nici  
Z wszystkich informacji na temat nici, określonych 
we wzorze haftu, maszyna wyświetla jedynie 
informacje dotyczące koloru. Wyświetlane nazwy 
kolorów nici ograniczają się jednak do nazw 
zapisanych w maszynie. Dlatego, we wzorach 
haftu warto stosować nazwy kolorów nici zbliżone 
do nazw kolorów nici zapisanych w maszynie.  
2. Maszyny z indeksem kolorów nici  
Niektóre maszyny potrafią wyświetlić informacje 
dotyczące nici, (takie, jak kolor, nazwa koloru, 
marka i numer nici)  w takiej postaci, jak zostały 
określone w tej aplikacji. Maszyny wyświetlają 
kolor, nazwę koloru, jak również markę i numer 
nici.  
Jednak, dla elementów edytowanych lub 
dodawanych przez użytkownika (elementy 
oznaczone gwiazdką (*)), wyświetlany jest tylko 
numer nici.  

 

 Wskazówka 
Z edytowanej tabeli nici użytkownika można 
skorzystać również na innym komputerze. Po 
prostu skopiuj plik chart2.btc z folderu Color, 
znajdującego się w folderze PE-DESIGN8 (folder 
aplikacji) na komputerze źródłowym do folderu 
Color, o tej samej ścieżce dostępu na 
komputerze docelowym.  
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Edycja powierzchni 
Stosowanie i edycja stempli 

 
Do powierzchni obiektu utworzonego przy 
pomocy narzędzi Prostokąt, Okrąg lub Łuk, 
narzędzi Kształt, narzędzi Kontur, narzędzi Tekst 
i narzędzi ręcznego projektowania haftu oraz do 
powierzchni, dla których ustawiono ścieg 
satynowy, ścieg wypełniający lub programowalny 
ścieg wypełniający można zastosować efekt 
stempla. Do aplikacji dołączono kilka 
przykładowych wzorów stempli.  

 

 Wskazówka 
Program Programmable Stitch Creator umożliwia 
edycję wzorów dołączonych do oprogramowania 
lub tworzenie własnych. 

 "Tworzenie własnych wzorów ściegów 

(Programmable Stitch Creator)" na stronie 205.  

 

■ Stosowanie stempla  

1.   Kliknij  w Przyborniku.  

Pojawią się dwa przyciski: . 

2.   Kliknij .  

3.   W oknie dialogowym wybierz wzór stempla 

(plik .pas z zastosowanymi ustawieniami 
stempla).  

 

 

 Wskazówka 
 Stemple z efektem graweru i reliefu są 

wyświetlane jako pola wypełnione na 
czerwono lub niebiesko. 

 Aby wybrać inny folder, kliknij  . 

 

4.   Aby zmienić szerokość i wysokość stempla, 

wpisz żądany rozmiar w polu Size okna 
dialogowego Stamp Attribute Setting.  

 

5.   Aby zmienić kierunek stempla, ustaw 

wskaźnik myszy nad czerwoną strzałką wewnątrz 
kółka w sekcji Direction, a następnie przeciągnij 
czerwoną strzałkę, aby ustawić żądany kąt.  

 

 Wskazówka 
 Okno dialogowe pozostaje wyświetlone, 

dzięki czemu w każdej chwili można 
dopasować rozmiar oraz orientację stempla.  

 Aby ponownie otworzyć okno dialogowe po 

jego zamknięciu, kliknij .   

 

6.   Kliknij obiekt, aby go zaznaczyć.  

 Wokół zaznaczonego obiektu zostanie 
wyświetlona linia przerywana.  

7.   Kliknij w wybranych miejscach w obrębie 

obiektu.  
 Stemple pojawią się w obiekcie w formie linii 
wypunktowanych.  

 

 

 Wskazówka 
 Będzie wyświetlony cały stempel, nawet, jeśli 

będzie on większy od obiektu, do którego 
został zastosowany. Natomiast wyszyta 
zostanie tylko ta jego część, która mieści się 
w obrębie obiektu.  

 Aby do jednego obiektu zastosować klika 
stempli, kliknij obiekt odpowiednią ilość razy.  

 Jeżeli w wybranym obiekcie nie jest możliwe 
umieszczenie wskaźnika myszy, oznacza to, 
że stempla nie można zastosować.  

 Okno dialogowe Stamp Attribute Setting 
pojawi się dopiero po wybraniu narzędzia 
Stempel.  
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■ Edycja stempla  

 

1. Kliknij  w Przyborniku.  

 Pojawią się dwa przyciski:  

2. Kliknij .  

 Stemple, które zostały zastosowane są 
oznaczone różowymi liniami wypunktowanymi.  

3. Kliknij obiekt ze stemplem.  

 Wokół zaznaczonego obiektu pojawi się linia 
przerywana.  

4. Kliknij stempel.  

 Wokół stempla pojawią się okrągłe uchwyty, a 
nad stemplem pojawi się uchwyt obrotu.  
 
 

 
 

 

Uwaga 
Jednocześnie może być zaznaczony tylko jeden 
stempel. Po zaznaczeniu drugiego stempla, 
stempel zaznaczony wcześniej zostanie 
odznaczony.  

 

5. Edycja stempla.  

 
 Aby zmienić wzór stempla, w oknie 

dialogowym Stamp Attribute Setting 
wybierz inny wzór, a następnie kliknij Apply.  

 Aby zmienić rozmiar i kierunek stempla, 
wybierz odpowiednieustawienia w oknie 
dialogowym Stamp Attribute Setting lub 
użyj do tego celu uchwytów skalowania lub 
uchwytu obrotu.  

 

 

 
 Aby przesunąć stempel, przeciągnij go w inne 

miejsce, całkowicie lub częściowo na 
obiekcie. 

 Aby usunąć stempel, wybierz polecenie menu 

Edit - Delete, lub naciśnij klawisz .  

 

 Wskazówka 
 Przesuwając lub obracając obiekt ze 

stemplem, stempel przesuwa się lub obraca 
razem z obiektem. Jednak, w przypadku 
zmiany rozmiaru obiektu, rozmiar stempla 
pozostaje niezmieniony.  

 Wyszywany jest tylko ten fragment stempla, 
który mieści się w obrębie obiektu.  

 

Tworzenie stopniowania/ 
domieszki 

 
Można zróżnicować gęstość jednego lub dwóch 
kolorów w różnych miejscach, tworząc 
spersonalizowany wzór stopniowania.  

1. W trybie zaawansowanym okna dialogowego 

Sewing Attribute Setting, w sekcji Region sew 
zaznacz pole wyboru Gradation.  

2. Kliknij Pattern.  

3. Aby zmienić kolor nici, kliknij . W 

pojawiającym się oknie dialogowym Thread 
Color wybierz kolor, a następnie kliknij OK.  

 

4. Aby zastosować gotowy wzór stopniowania, 

wybierz odpowiedni wzór w sekcji Select pattern.  

 

 

 

  

Uchwyt obrotu  

Uchwyty skalowania  
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5.  Przy pomocy suwaków dostosuj gęstość 

wzoru stopniowania.  
 

 Wskazówka 
W obszarze podglądu można zobaczyć efekt 
wprowadzonych zmian.   

 

6.  Aby zmieszać dwa kolory, zaznacz pole 

wyboru Use additional color. W sekcji Use 

additional color kliknij , następnie w 
pojawiającym się oknie dialogowym Thread 
Color wybierz kolor, a następnie kliknij OK.  

7.  Kliknij OK.  

 

 Wskazówka 
 Po wyczyszczeniu pola wyboru Use 

additional color, ustawienia stopniowania 
będą obowiązujące dla pozostałego koloru.  

 Można zmienić zarówno pierwszy, jak i drugi 
kolor stopniowania, wybierając Region1 lub 
Region2 w oknie dialogowym Thread Color.  

 

 “Kolor" na stronie 95.  
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Opracowywanie projektów haftu (Layout & Editing) 

 

 

 

Sprawdzanie i edycja kolejności 
haftowania/blokada 
Można sprawdzić oraz zmienić kolejność haftowania wzoru haftu. Ponadto, przy pomocy tego samego okna 
dialogowego, można zmienić kolor oraz rodzaj ściegu lub zablokować wzór haftu.  

Przycisk paska narzędzi:  

 

1.  Kliknij , lub kliknij Sew, następnie 

Sewing Order/Lock. 

 
  

: Kliknij, aby powiększyć każdy wzór do 
rozmiaru swojej ramki.  

: Kliknij, aby w jednej ramce wyświetlić 
wszystkie wzory tego samego koloru, które będą 
wyszywane razem.  

 

 

 Wskazówka 
 Po połączeniu kilku wzorów w jedną ramkę, z 

lewej strony numeru ramki pojawi się .  

Kliknij , aby połączone wzory wyświetlić w 
oddzielnych ramkach.  

 

Pod pierwszą ramką pojawi się , a każda 
kolejna jest oznaczona numerem 
podrzędnym w stosunku do pierwszej, 
wskazującym kolejność haftowania wśród 
wzorów tego samego koloru. 

Kliknij , aby ponownie połączyć wszystkie 
wzory w jedną ramkę. 

 Aby zamknąć okno dialogowe Sewing 

Order/Lock, kliknij w prawym górnym 
rogu okna dialogowego.  

 

 

 

Zaznaczanie wzoru 

 

1.  W oknie dialogowym Sewing Order/Lock 

zaznacz wzór.  
 Zaznaczony wzór zostanie otoczony niebieską 
linią, a na Stronie projektu pojawi się wzdłuż 
niego linia przerywana.  

 

 Wskazówka 
 Aby zaznaczyć kilka wzorów, przytrzymaj 

naciśnięty klawisz  lub  i kliknij 
ramki wybranych wzorów. Można również 
zaznaczyć kilka ramek, przeciągając nad nimi 
wskaźnik myszy.  
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Edycja kolejności haftowania 

 
Można zmienić kolejność haftowania. Wystarczy 
zaznaczyć ramkę zawierającą wzór i przeciągnąć 
ją do nowej pozycji. Podczas przeciągania będzie 
widoczna pionowa czerwona linia, wskazująca 
miejsce, do którego jest przenoszona ramka.  

 
 
Ramkę można również przenieść przy pomocy 
przycisków, znajdujących się u góry okna 
dialogowego. 
 

: Kliknij, aby przenieść zaznaczony wzór na 
początek. 

: Kliknij, aby przenieść zaznaczony wzór o 
jedną pozycję do przodu. 

: Kliknij, aby przenieść zaznaczony wzór o 
jedną pozycję do tyłu. 

Kliknij, aby przenieść zaznaczony wzór na 
koniec. 

■ Łączenie wzorów o tym samym 

kolorze  
Jeżeli na stronie projektu znajduje się kilka 
wzorów, w oknie dialogowym Sewing 
Order/Lock wzory tego samego koloru można 
zgrupować. Po prostu, przeciągnij ramki z 
wzorami tego samego koloru i ustaw je obok 
siebie.  

 

 Wskazówka 
Po dokonaniu zmiany kolejności haftowania 
sprawdź, czy wzory nakładające się nie będą 
wyszywane w złej kolejności.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana kolorów 

 
Można zmienić kolor dla obiektów każdego 
koloru. We wzorach ściegów można ponadto 
zmienić kolory nici. Sposób zmiany kolorów we 
wzorze haftu przedstawiono poniżej.  

“Wskazówka" na stronie 49.  

1.  W oknie dialogowym Sewing Order/Lock 

zaznacz wzór.  

2.  Kliknij na pasku atrybutów haftu.  

 “Okno Layout & Editing" na stronie 47.  

3.  Kliknij żądany kolor.  

 
 Obiekt zostanie wyświetlony w oknie 
dialogowym Serwing Order/Lock oraz na stronie 
projektu w nowym kolorze.  
 

 “Kolor" na stronie 95.  
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Opracowywanie projektów haftu (Layout & Editing) 

 

 

 

Zmiana atrybutów haftu 

 
Można zmienić rodzaj ściegu dla obiektów 
każdego koloru. 

1.  W oknie dialogowym Sewing Order/Lock 

zaznacz wzór.  

2.  Kliknij Sew, następnie Sewing Attribute 

Setting.  

 “Okno Layout & Editing" na stronie 47.  

 Pojawi się okno dialogowe Sewing Attribute 
Setting.  

3.  Zmień rodzaj ściegu.  

Sekcje „Rodzaj ściegu" oraz "Określanie 

atrybutów haftu" znajdują się na stronie 96.  

 

Blokowanie wzorów haftu 

 
Wzory haftów można zablokować, aby 
zabezpieczyć je przed przesunięciem lub 
usunięciem. Zablokowanych wzorów haftu nie 
można zaznaczać i edytować.  

1.  W oknie dialogowym Sewing Order/Lock 

wybierz wzór.  

2.  Kliknij .  

 Pod ramką pojawi się .  
 Wzór haftu zostanie zablokowany.  
Aby odblokować wzór haftu, zaznacz ramkę, a 

następnie kliknij ponownie .  

 

 Wskazówka 
 Ramki oznaczone symbolem po lewej 

stronie numeru zawierają kilka wzorów tego 
samego koloru. Jeżeli do zablokowania 
zaznaczysz taką ramkę, zablokowane 
zostaną wszystkie wzory znajdujące się w tej 
ramce.  

 Zablokowanie obrysu lub powierzchni wzoru 
haftu składającego się z konturu i powierzchni 
wewnętrznej powoduje zablokowanie całego 
wzoru haftu. 

 Zablokowanie którejkolwiek części wzoru 
złożonego (np. wzory zgrupowane, tekst 
rozłożony na linii krzywej lub wzory z 
włączoną opcją „wyszywania obiektu z 
dziurą”), powoduje zablokowanie całego 
wzoru haftu. 
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Opracowywanie projektów haftu (Layout & Editing) 

 

Importowanie obrazu 
Importowany obraz służy do utworzenia wzoru haftu, szablonu dla wzoru haftu projektowanego ręcznie lub 
jako wzór do wydrukowania na papierze transferowym iron-on. 
Obraz można importować w jeden z poniższych sposobów.  
1 Z pliku  
2 Ze skanera lub aparatu cyfrowego  
3 Z obrazu portretu  
4 Ze schowka  
 

Uwaga 
W obszarze roboczym może znajdować się tylko jeden obraz. Wyświetlając kolejny obraz, zastąpi on 
poprzedni.  

 

 

Importowanie obrazu/zdjęcia z 
pliku 

 
Do programu Layout & Editing można importować 
obrazki clipart lub zdjęcia, aby z nich utworzyć 
wzory haftu.  
Można importować wiele różnych typów plików.  

"Formaty plików graficznych" na stronie 19.  

1.  Kliknij Image, następnie Input, następnie 

from File.  

2.  Wybierz napęd, folder oraz żądany plik.  

 

 

 Wskazówka 
Jeżeli zaznaczysz pole wyboru Preview, 
zawartość wybranego pliku pojawi się w okienku 
podglądu.  

 

3.  Kliknij Open, aby otworzyć plik.  

 Obrazek zostanie wyświetlony w obszarze 
roboczym. 

 

 Wskazówka 
W folderze ClipArt, który znajduje się w folderze 
programu PE-DESIGN, zamieściliśmy wiele 
obrazków clipart. Kliknij ikonę napędu, na którym 
zainstalowano oprogramowanie PE-DESIGN, 
następnie Program FIles, następnie Brother, 
następnie PE-DESIGN 8, następnie ClipArt.) 

 

Importowanie obrazu ze 
skanera lub aparatu cyfrowego 

 

Na Stronę projektu można importować obrazy ze 
skanera lub innego urządzenia TWAIN, aby 
wykorzystać je jako szablony do tworzenia wzoru 
haftu.  

 

 Wskazówka 
TWAIN to interfejs programowania aplikacji (API) 
dla programów kontrolujących skanery i inne 
urządzenia.  

 

1.  Sprawdź, czy skaner lub inne urządzenie 

TWAIN są prawidłowo podłączone do twojego 
komputera.  

2.  Kliknij Image, następnie Select TWAIN 

Device.  

3.  Na liście Sources, zaznacz wybrane 

urządzenie.  

 
 

Uwaga 
Jeżeli w komputerze nie ma zainstalowanego 
żadnego urządzenia TWAIN, lista będzie pusta. 
Najpierw należy zainstalować oprogramowanie 
sterownika dla urządzenia TWAIN.  

 

4.  Kliknij Select, aby wybrać zaznaczone 

urządzenie i zamknąć okno dialogowe.  

5.  Kliknij Image, następnie Input, następnie 

from TWAIN device.  
 Pojawi się interfejs sterownika dla urządzenia 
wybranego w oknie dialogowym Select Source.  

6.  Wybierz niezbędne ustawienia importowania 

obrazu, a następnie importuj obraz.  
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Opracowywanie projektów haftu (Layout & Editing) 

 

 

 

Uwaga 
Informacje na temat korzystania z interfejsu 
sterownika znajdziesz w pliku pomocy tego 
interfejsu lub u jego producenta.  

 
 Po zakończeniu transferu między skanerem 
(lub innym urządzeniem) i sterownikiem, 
importowany obraz zostanie wklejony na Stronie 
projektu w oryginalnym rozmiarze.  

 

Tworzenie obrazu portretu 

 
Połącz ze sobą obrazy przedstawiające cechy 
twarzy dołączone do aplikacji, aby utworzyć 
oryginalny obraz portretu.  

1.  Kliknij Image, następnie Input, następnie 

from Portrait.  

2.  Z listy rozwijanej Facial Feature, wybierz 

ogólny typ (wygląd) portretu (na przykład wąski, 
szeroki, dziecięcy).  

 

3.  Z listy rozwijanej Part, wybierz element 

portretu, który chcesz zmienić.  

 

 Wskazówka 
Modyfikowany element można również 
zaznaczyć, klikając na nim w obszarze podglądu.  

 

4.  Przesuń suwak Part Variation, aby wybrać 

żądany wariant elementu.  

 

 

 

 

 

 

 

 Wskazówka 
 Aby zmienić element jednocześnie po obu 

stronach, na przykład oczy lub uszy, zaznacz 
pole wyboru Change Both Left and Right.  

 Aby wyświetlić wszystkie warianty wybranego 

elementu, kliknij . 

 
 Aby wyświetlić obrazy wszystkich elementów 

razem, w pojawiającym się oknie dialogowym 
Variations List, zaznacz pole wyboru 
Display With Other Parts.  

 Zaznacz element z listy, a następnie kliknij 
OK.  

 

5.  Aby wybrać cechę elementu (na przykład, 

rozmiar standardowy, trochę większy, trochę 
mniejszy, szerszy lub wyższy), przesuń suwak 
cechy elementu, jeżeli jest dostępny.  

6.  Aby zmienić kolor elementów, kliknij zakładkę 

Color, kliknij listę rozwijaną kolorów, a następnie 
z pojawiającej się listy kolorów wybierz kolor.  

 

7.  Kliknij OK.  

 Obraz portretu zostanie wyświetlony na Stronie 
projektu.  
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Importowanie obrazu ze 
schowka 

 
Obraz można importować do Strony projektu ze 
Schowka. Funkcja ta pozwala na importowanie 
obrazu bez jego wcześniejszego zapisywania.  

1.  Kliknij Image, następnie Input, następnie 

from Clipboard.  

 

Uwaga 
Opcja ta jest dostępna, jeżeli w Schowku znajduje 
się obraz.  

 
 Obraz zostanie wyświetlony na Stronie 
projektu. 

 

 Wskazówka 
Obraz jest wyświetlany w rozdzielczości 100 dpi 
zarówno dla wysokości, jak dla szerokości.  
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Opracowywanie projektów haftu (Layout & Editing) 

 

 

Zmiana ustawień obrazu 
 

Zmiana sposobu wyświetlania 
obrazu tła 

 
Obraz, który pozostaje w obszarze roboczym 
można wyświetlać, ukrywać lub rozjaśniać. 

1.  Kliknij Image, następnie Display Image, a 

następnie wybierz żądane ustawienie.  

 Aby wyświetlić obraz oryginalny, kliknij On 
(100%).  

 Aby wyświetlić obraz w postaci rozjaśnionej, 
kliknij żądaną wartość efektu (75%, 50% lub 
25%).  

 Aby ukryć obraz, kliknij Off.  

 

 Wskazówka 
Naciśnij klawisz skrótu ( ), aby zmieniać 
kolejno tryby wyświetlania obrazu (On (100%)), 
(75%, 50% i 25%) i (Off). 

 

Zmiana rozmiaru, kąta 
nachylenia i pozycji obrazu 

 
Można dopasować rozmiar, kąt nachylenia i 
pozycję obrazu.  

1.  Kliknij Image, następnie Modify.  

 Wokół obrazu pojawi się czerwona linia oraz 
uchwyty.  

 

 

 Wskazówka 
Na pasku stanu wyświetlane są wymiary obrazu 
(szerokość i wysokość).  

 

 

 

 

 

 

Przesuwanie obrazu:  

1.  Ustaw wskaźnik myszy nad obrazem.  

2.  Przeciągnij obraz w nowe miejsce.  

 

Skalowanie obrazu:  

1.  Ustaw wskaźnik myszy nad jednym z 

uchwytów.  

2.  Przeciągnij uchwyt, aby dostosować rozmiar 

obrazka.  

 

 Wskazówka 
Jeżeli podczas przeciągania uchwytu 

przytrzymasz naciśnięty klawisz , obraz 
zostanie powiększony lub pomniejszony od 
środka.  

 
Obracanie obrazu:  
 
Obraz można obracać w krokach 90 stopni.  

1.  Kliknij Image, następnie Rotate. Wybierz 90 

Degrees Clockwise (90 stopni zgodnie z 
kierunkiem ruchu wskazówek zegara) lub 90 
Degrees Counterclockwise (90 stopni w 
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara).  
 Obraz zostanie obrócony w wybranym 
kierunku.  
 

Usuwanie obrazu:  
 

1.  Naciśnij klawisz , lub kliknij Edit, 

następnie Delete.  
 Obraz zostanie usunięty ze strony projektu.  
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Zapisywanie obrazu 

 
Obraz można zapisać jako plik lub wysłać go do 
Schowka.  

■ Zapisywanie obrazu jako plik  

1.  Kliknij Image, następnie Output, następnie 

to File.  

2.  Wybierz napęd, folder oraz format, w jakim 

chcesz zachować obraz.  

 

3.  Wpisz nazwę pliku.  

 

 Wskazówka 
Obraz można zapisać w jednym z następujących 
formatów: Windows bitmap (.bmp), Exif (.jpg).  

 

4.  Kliknij Save, aby zapisać dane. 

 

■ Wysyłanie do Schowka  

1.  Kliknij Image, następnie Output, następnie 

to Clipboard.  
 Obraz zostanie skopiowany do Schowka. 
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Automatyczne konwertowanie obrazu we 
wzór haftu (Image to Stitch Wizard) 
Kreator Image to Stitch Wizard wyświetla instrukcje krok po kroku w celu przekonwertowania obrazu we 
wzór haftu. 

Przycisk paska narzędzi:  

1.  Jeżeli na Stronie projektu nie jest 

wyświetlany żaden obraz, wybierz jedno z 
poleceń submenu Input w menu Image, aby 
wyświetlić obraz.  

“Importowanie obrazu" na stronie 120.  

2.  Kliknij Image, następnie Modify, a następnie 

zmień rozmiar i pozycję obrazu, aby utworzyć 
wzór haftu.  

3.  Kliknij , lub kliknij Image, następnie 

Image to Stitch Wizard.  
 Pojawi się następujące okno dialogowe.  

 
1 Bieżący obraz  
2 Wzór haftu po konwersji  
3 Typ haftu do utworzenia  
4 Opis wybranego typu haftu  

 

Uwaga 
Jeżeli na stronie projektu nie jest wyświetlony 
żaden obraz, okno dialogowe nie pojawi się. 
Pojawi się, w jego miejsce, okno dialogowe, 
umożliwiające otworzenie obrazu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Wybierz metodę konwersji, a następnie kliknij 

Next.  
Auto Punch:  
Wybierz tą opcję, aby automatycznie zdjąć z 
obrazu kontur do utworzenia wzoru haftu. 
(Przejdź do sekcji "Jeżeli wybrano Auto 
Punch")  
 
Photo Stitch 1:  
Wybierz tą opcję, aby automatycznie utworzyć 
realistyczny wzór haftu ze zdjęciem. Wzory haftu 
można utworzyć w kolorze (Color), w sepii lub 
skali szarości (Sepia) lub czarno-białe (Mono). 
(Przejdź do sekcji "Jeżeli wybrano Photo Stitch 
1 (Color)", "Jeżeli wybrano Photo Stitch 1 
(Sepia)" lub "Jeżeli wybrano Photo Stitch 1 
(Mono)"  
 
Photo Stitch 2:  
Wybierz tą opcję, aby automatycznie utworzyć 
realistyczny wzór haftu ze zdjęciem przy użyciu 4 
kolorów (Color) lub 1 koloru (Mono). (Przejdź do 
sekcji "Jeżeli wybrano Photo Stitch 2 (Color)" 
lub "Jeżeli wybrano Photo Stitch 2 (Mono)")  
 
Cross Stitch:  
Wybierz tą opcję, aby utworzyć wzór ze ściegami 
krzyżykowymi. Przy pomocy tej opcji można 
utworzyć wzory haftu w kolorze (Color) lub w 
sepii (Sepia). (Przejdź do sekcji "Jeżeli wybrano 
Ścieg krzyżykowy (Kolor)" lub "Jeżeli wybrano 
Ścieg krzyżykowy (Sepia)")  
 
Design Center:  
Wybierz tą opcję, aby uruchomić program Design 
Center z wyświetlonym obrazem ze Strony 
projektu. (Przejdź do sekcji "Jeżeli wybrano 
Design Center")  

 

 Wskazówka 
Do przekształcania we wzory haftu nadają się 
następujące typy obrazów.  
Auto Punch/Cross Stitch/Design Center  

 Obrazy z małą liczbą dobrze odróżniających 
się od siebie kolorów. 

Photo Stitch  

 Zdjęcia, na których obiekt do wyhaftowania 
jest wyraźny  

 Należy tak dostosować rozmiar portretów, 
aby rozmiar twarzy wynosił przynajmniej 100 
x 100 mm. 

 Zdjęcia jasne i ostre 
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Automatyczne konwertowanie 
obrazu we wzór haftu (Auto 
Punch) 

 
Przygotowaliśmy również samouczek, który 
przedstawia podstawowe funkcje.  

"Funkcja Auto Punch" na stronie 20  

■ Jeżeli wybrano Auto Punch  

1.  Wybierz żądane ustawienia.  

 
W zakładce Result View okienka podglądu 
wyświetlany jest obraz, z którego zostanie 
utworzony wzór haftu.  
Aby dopasować powiększenie wyświetlanego 

obrazu, przesuń suwak pomiędzy i .  
Przy pomocy poniższych suwaków określ 
ustawienia analizy obrazu.  
Noise Reduction (Redukcja szumów): Określa 
poziom szumu (zniekształceń), usuniętych z 
obrazu.  
Segmentation sensitivity (Czułość 
segmentacji): Pozwala ustawić czułość analizy 
obrazu.  
Max. Number of Colors (Maks. liczba kolorów): 
Pozwala określić liczbę używanych kolorów.  
Z listy rozwijanej Thread Chart, wybierz żądaną 
tabelę kolorów nici. Z tej tabeli zostaną dobrane 
najbardziej odpowiednie kolory nici. Można 
również wybrać tabelę nici użytkownika.  
Aby wyświetlić oryginalny obraz, kliknij zakładkę 
Original View.  
Sprawdź obraz wynikowy i, jeżeli jest zgodny z 

zamierzeniem, przejdź do kroku 6.  

Aby przekształcić powierzchnie w obrysy lub 
zmienić obszary, które będą wyszywane, przejdź 

do kroku 2.  

 

 

 

 

 

 

 Wskazówka 
Po zmianie ustawień, kliknij Retry, aby odświeżyć 
obraz i zastosować nowe ustawienia. Jeżeli nie 
klikniesz Retry, nowe ustawienia nie zostaną 
zastosowane.  

 

2.  Aby powierzchnie przekształcić w obrysy, 

kliknij Create Lines.  

3.  Kliknij obszary, które chcesz przekształcić w 

obrysy.  

 

 

 Wskazówka 
Aby do przekształcenia w obrysy zaznaczyć 
wszystkie obszary danego koloru, w sekcji 
Colors, kliknij kolor, aby usunąć znak x.  

 

4.  Kliknij OK.  

 Pojawi się obraz z obszarami przekształconymi 
w obrysy.  

5.  W zakładce Result View, kliknij powierzchnie 

obrazu, żeby zdecydować, czy mają być 
wyszywane. Można również zdecydować, czy 
będą wyszywane powierzchnie przekształcone w 
obrysy.  

 

 Wskazówka 
Obszary, które nie będą wyszywane, są 
zaznaczone kratkowanym wzorem lub w postaci 
linii wypunktowanej. 

 

 

  

Te obszary nie zostaną 
wyhaftowane.  
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 Wskazówka 
 Jeżeli to konieczne, na liście Omit Region 

Colors oraz na liście Omit Line Colors, 
wybierz kolory, które będą wyszywane. To, 
czy dany obszar będzie wyszywany ustalamy 
wybierając jego kolor.  

 
 Kolory skreślone nie będą wyszywane. 

 

6.  Po wybraniu żądanych ustawień, kliknij 

Finish.  
 Z przetworzonego obrazu zostanie utworzony 
wzór haftu, zostaną ustawione odpowiednie 
kolory nici i rodzaj ściegu, a następnie wzór 
zostanie wyświetlony na Stronie projektu.  
 Obraz zostanie automatycznie ukryty. 

 

 Wskazówka 
Rodzaj ściegu dla utworzonego wzoru haftu 
można później zmienić w identyczny sposób, jak 
w przypadku innych wzorów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automatyczne konwertowanie 
zdjęcia we wzór haftu (Photo 
Stitch1/Photo Stitch 2) 

 

■ Jeżeli wybrano Photo Stitch 1 

(Color)  
Przygotowaliśmy również samouczek, który 
przedstawia podstawowe funkcje. 

"Funkcja Photo Stitch" na stronie 24  

1.  Z listy po lewej stronie okna dialogowego, 

wybierz kształt, do którego zostanie przycięty 
obraz (maskę).  

 

2.  W okienku podglądu przeciągnij uchwyty 

maski tak, aby otaczały wybrany fragment 
obrazu.  

 

 Wskazówka 
 Kliknij Image Tune, aby wyświetlić okno 

dialogowe Image Tune, w którym można 
dopasować obraz.  

 Aby wyświetlić obraz w powiększeniu (lub w 
pomniejszeniu), przeciągnij suwak ZOOM do 
góry (lub w dół).  

 Można utworzyć dowolny kształt maski. W 

tym celu wybierz , a następnie dopasuj 
kształt maski przewuwając, wstawiając lub 
usuwając punkty. Aby dodać punkt, kliknij na 
konturze maski. Aby usunąć punkt, zaznacz 

go, a następnie naciśnij klawisz .  

 Jeżeli klikniesz Auto Generate, zostanie 

wybrany kształt maski , a kontur maski 
zostanie automatycznie wykryty z obrazu.  

 Jeżeli tło jest jednobarwne, kliknij Auto 
Generate, aby automatycznie wykryć kontur 
obrazu. Kontur można dopasować, 
przesuwając lub usuwając jego punkty.  
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Wzór haftu z okrągłą maską  

 
 

Wzór haftu z maską, którą można dostosować  

 
 

Uwaga 
W przypadku małego obrazu oryginalnego, 
zmniejszenie rozmiaru maski może być 
niemożliwe.  

 

 Wskazówka 
Image Tune  

 Kliknięcie przycisku Image Tune w oknie 
dialogowym Select Mask spowoduje 
wyświetlenie okna dialogowego Image Tune.  

 
 Przeciągnij suwak Original - Sharp, aby 

dostosować ostrość konturów obrazu. 
Ustawienie bliżej Sharp sprawia, że granice 
między jasnymi i ciemnymi obszarami są 
bardziej dostrzegalne.  

 Przeciągnij suwak Dark - Bright, aby 
dostosować jasność obrazu.  

 Przeciągnij suwak Low – High Contrast, aby 
dostosować kontrast obrazu.  

 

3. W oknie dialogowym Select Mask, kliknij 

Next.  

4. Dostosuj rozmiar oraz pozycję obrazu. 

 Przeciągnij obraz do żądanej pozycji.  

 Przeciągnij uchwyt, aby dostosować 
rozmiar obrazka.  

 W lewym dolnym rogu okna dialogowego, 
można sprawdzić wymiary wzoru haftu. 

 

 

 Wskazówka 
Kliknij Fit to Page, aby powiększyć maskę do 
rozmiaru Strony projektu.  

 

5. Kliknij Next.  

6. Wybierz ustawienia, z jakimi zostanie 

utworzony wzór haftu.  

 

 "Opcje wyszywania" i "Opcje kolorów" na 

stronie 131.  

Bliższe informacje dotyczące wybierania 

wersji obrazka znajdziesz w kroku  na stronie 
26.  

 

 

 

 

  

7 

Wymiary wzoru haftu  
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7.  W oknie dialogowym Photo Stitch 1 

Parameters, kliknij Update Preview.  
 Podgląd obrazu zostanie zaktualizowany.  

 

8.  Kliknij Finish.  

 Wzór haftu zostanie utworzony i wyświetlony 
na Stronie projektu.  
 Obraz zostanie automatycznie ukryty.  

■ Jeżeli wybrano Photo Stitch 1 

(Sepia)  
Podstawowe funkcje tej metody są identyczne, 
jak w metodzie Photo Stitch 1 (Color).  
 

1.  Z listy po lewej stronie okna dialogowego, 

wybierz żądany kształt, do którego zostanie 
przycięty obraz (maskę).  

 

2.  W okienku podglądu obrazu, przeciągnij 

uchwyty maski w taki sposób, aby otaczała 
wybrany fragment obrazu.  

Zobacz krok 2. na stronie 127.  

3.  Kliknij Sepia lub Gray, aby wybrać odcień.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Kliknij Next.  

5.  Dostosuj rozmiar i pozycję obrazu.  

Zobacz krok 4. na stronie 128.  

 

6. Kliknij Next.  

7.  Wybierz ustawienia, z jakimi zostanie 

utworzony wzór haftu.  

"Opcje wyszywania" i "Opcje kolorów" na 

stronie 131.  

8. Kliknij Update Preview.  

 Podgląd obrazu zostanie zaktualizowany.  

 

9. Kliknij Finish.  

 Wzór haftu zostanie utworzony i wyświetlony 
na stronie projektu.  
 Obraz zostanie automatycznie ukryty.  
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■ Jeżeli wybrano Photo Stitch 1 

(Mono)  
Podstawowe funkcje tej metody są identyczne, 
jak w metodzie Photo Stitch 1 (Color).  
 

1.  Z listy po lewej stronie okna dialogowego, 

wybierz żądany kształt, do którego zostanie 
przycięty obraz (maskę).  

 

2.  W okienku podglądu obrazu, przeciągnij 

uchwyty mask w taki sposóbi, aby otaczała 
wybrany fragment obrazu.  

Zobacz krok 2. na stronie 127.  

3.  Kliknij Next.  

4.  Dostosuj rozmiar i pozycję obrazu.  

Zobacz krok 4. na stronie 128.  

 

5.  Przeciągnij suwak, aby określić, dla których 

części obrazu ma zostać utworzony wzór haftu.  

 

 

 

 

 

6.  Kliknij Next.  

7.  Wybierz ustawienia, z jakimi zostanie 

utworzony wzór haftu.  

 

Opcje wyszywania" i "Opcje kolorów" na 

stronie 131.  

8.  Kliknij Update Preview.  

 Podgląd obrazu zostanie zaktualizowany.  

 

9. Kliknij Finish.  

Wzór haftu zostanie utworzony i wyświetlony na 
Stronie projektu.  
 Obraz zostanie automatycznie ukryty. 
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Opcje wyszywania  
Detail  Pozwala określić stopień 

szczegółowości wzoru haftu. Im 
wybrane ustawienie będzie 
bliższe Fine, tym więcej 

szczegółów znajdzie się we 
wzorze i tym większa będzie 
liczba ściegów. (Ściegi będą na 
siebie nachodziły)  

Run Pitch Pozwala określić długość ściegu. 
Podczas tworzenia wzoru, 
wartość ta jest traktowana jako 
wartość minimalna. Po 
ustawieniu niższej wartości, 
długość ściegu zostanie 
zmniejszona, dzięki czemu 
ściegi będą dokładniejsze. 

Sew Page 
Color(Dostępne 
tylko dla opcji 
Color i Sepia)  
 

Jeżeli zaznaczono to pole 
wyboru, zostaną utworzone dane 
dla części wzoru w kolorze 
Strony projektu. Wyczyść pole 
wyboru, aby pozostawić ten sam 
kolor tkaniny, co kolor strony 
projektu. Domyślnie: 
Zaznaczone  

Conversion 
Priority  

Pozwala wybrać opcję, która 
będzie miała pierwszeństwo 
podczas konwersji na wzór 
haftu.  
Stitch Quality: Podczas 

tworzenia wzoru, priorytetem jest 
wyższa jakości haftu. Jednak w 
tym przypadku powstanie 
powstanie wiele ściegów typu 
jump.  
Jump Stitch Reduction: 

Podczas tworzenia wzoru haftu, 
priorytetem jest zmniejszanie 
liczby ściegów typu jump, w celu 
zmniejszenia komplikacji 
podczas haftowania. Jednak, w 
tym przypadku, jakość haftu 
lekko się pogorszy.  

Image Type  Jeżeli wybierzesz Photo, kolory 

nici zostaną wymieszane, dzięki 
czemu wygląd będzie bardziej 
naturalny. Jeżeli wybierzesz 
Cartoon, kolory nici nie zostaną 

wymieszane, dając prostszą 
kolorystykę. Wybierz Photo dla 
zdjęć, itd. Wybierz Cartoon dla 

ilustracji, itd.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opcje kolorów 
Kolor/Sepia  

Auto Select  Zaznacz to pole wyboru, aby 
automatycznie dobrać kolory 
nici. Domyślnie, to pole wyboru 
jest zaznaczone. Jeżeli pole 
wyboru nie jest zaznaczone, 
kolory nici należy wybierać 
ręcznie.  

Manual Select  Opcja jest dostępna, gdy nie jest 
zaznaczone pole wyboru Auto 
Select. Kliknij ten przycisk, aby 

otworzyć okno dialogowe 
Manual Select, które umożliwia 

ręczne ustawienie kolorów nici, 
(zobacz poniżej).  

Thread Chart  Pozwala wybrać tabelę nici, z 
której będą wybierane kolory nici 
przez funkcję Auto Select. 

Dobierane są najbardziej 
odpowiednie kolory nici z 
wybranej tabeli. Można również 
wybrać tabelę nici użytkownika.  

Max Number of 
Colors 

Pozwala określić liczbę kolorów, 
jakie będą wybierane przy 
pomocy funkcji Auto Select.  

Mono 

Change Color  Kliknij przycisk Change Color, 

aby otworzyć okno dialogowe 
Thread Color i zmienić kolor 

wyszywania zdjęcia. Można 
również zmienić markę nici. 
Wybierz kolor i kliknij OK.  

Color/Sepia/Mono 

Brightness /  
Contrast  

Użyj górnego suwaka, aby 
dopasować jasność. Przeciągnij 
suwak w prawo, aby zwiększyć 
jasność lub w lewo, aby 
zmniejszyć jasność. Użyj 
dolnego suwaka, aby 
dopasować kontrast. Przeciągnij 
suwak w prawo, aby zwiększyć 
kontrast lub w lewo, aby 
zmniejszyć kontrast. Kliknij 
Update Preview, aby zobaczyć 

efekt wprowadzonych zmian. 

Select from  
Candidates  

Kliknij ten przycisk, aby otworzyć 
okno dialogowe Select from 
Candidates. Wyświetlane są 

wersje obrazu o różnym stopniu 
jasności i kontrastu. Wybierz 
najbardziej odpowiedni wariant, 
a następnie kliknij OK, aby 

zastosować ustawienia i 
wyświetlić podgląd obrazu.  

Update 
\Preview  

Kliknij ten przycisk, aby 
zaktualizować oglądany obraz 
po zmianie ustawień.  
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 Wskazówka 
Informacje dotyczące okna dialogowego Manual 
Select  

 
 Aby przenieść kolor zaznaczony na liście 

Color List do listy Use Color List, kliknij 
Add.  

 Aby usunąć kolor zaznaczony na liście Use 
Color List, kliknij Remove.  

 Na liście Color List oraz na liście Use Color 
List kolory nici są wyświetlane w kolejności 
od najjaśniejszego do najciemniejszego. Ta 
kolejność jest kolejnością wyszywania i nie 
można jej zmienić. 

 Maksymalna liczba kolorów, jaką można 
dodać do listy Use Color List wynosi 50. 

 Kolory nici wyświetlane na liście Use Color 
List nie są wyświetlane na liście Color List.  

 Aby zaznaczyć kilka kolorów, przytrzymaj 

naciśnięty klawisz  (aby wybrać 

sąsiadujące kolory) lub klawisz  (aby 
wybrać kolory, które nie sąsiadują ze sobą), a 
następnie wybierz żądane kolory.  

 

■ Jeżeli wybrano Photo Stitch 2 

(Color)  

1. Z listy po lewej stronie okna dialogowego, 

wybierz żądany kształt, do którego zostanie 
przycięty obraz (maskę).  

 

2. W okienku podglądu obrazu, przeciągnij 

uchwyty maski w taki sposób, aby otaczała 
wybrany fragment obrazu.  

Zobacz krok 2.  na stronie 127.  

3. Kliknij Next.  

 

4. Dostosuj rozmiar i pozycję obrazu.  

 Zobacz krok 4.  na stronie 128.  

 

5. Kliknij Next.  

6. Wybierz ustawienia, z jakimi zostanie 

utworzny wzór haftu.  

 

"Opcje wyszywania" na stronie 133 i "Opcje 

kolorów" na stronie 134.  
 

7. Kliknij Update Preview.  

 Podgląd obrazu zostanie zaktualizowany.  

 
8. Kliknij Finish.  

 Wzór haftu zostanie utworzony i wyświetlony 
na Stronie projektu.  
 Obraz zostanie automatycznie ukryty.  
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■ Jeżeli wybrano Photo Stitch 2 

(Mono)  

1. Z listy po lewej stronie okna dialogowego, 

wybierz żądany kształt, do którego zostanie 
przycięty obraz (maskę).  

 
2. W okienku podglądu obrazu, przeciągnij 

uchwyty maski w taki sposób, aby otaczała 
żądany fragment obrazu.  

Zobacz krok 2.  na stronie 127.  

3. Kliknij Next.  

4. Dostosuj rozmiar i pozycję obrazu.  

Zobacz krok 4.  na stronie 128.  

 
5. Przeciągnij suwak, aby określić, dla których 

części obrazu ma zostać utworzony wzór haftu. 

 
6. Kliknij Next. 

 

 

 

 

7. Wybierz ustawienia, z jakimi zostanie 

utworzny wzór haftu. 

  

 „Opcje wyszywania" na stronie 133 i "Opcje 

kolorów" na stronie 134.  
 

8. Kliknij Update Preview.  

 Podgląd obrazu zostanie zaktualizowany.  

 

9. Kliknij Finish.  

 Wzór haftu zostanie utworzony i wyświetlony 
na Stronie projektu.  
 Obraz zostanie automatycznie ukryty.  
 

Opcje wyszywania  

Line interval  

Pozwala określić odstęp miedzy 
równoległymi liniami, użytymi do 
utworzenia wzoru haftu.  

 

Max. Density  

Pozwala określić maksymalną 
gęstość dla obszarów 
tworzonego wzoru haftu, 
wyszywanego przy pomocy 
ściegu zygzakowego. Gęstość 
wzoru haftu będzie mniejsza, niż 
tutaj ustawiona.  

 

 

 

 

 

  

Odl. 
Między 

liniami 
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Opcje kolorów 

Color 

Thread Chart  

Pozwala wybrać markę nici, 
używaną przez funkcję Color 
Set. Kolory wybierane są 
automatycznie przy pomocy 
funkcji Color Set. Można również 
wybrać tabelę nici użytkownika. 

Color Set  

Jeżeli wybrano Auto Select, 

cztery najbardziej odpowiednie 
kolory zostaną wybrane 
automatycznie. W przeciwnym 
razie, należy ustalić cztery 
kolory, podczas tworzenia wzoru 
haftu.  
Możliwe kolory to: turkusowy (C), 
karmazynowy (M), żółty (Y), 
czarny (K), czerwony (R), zielony 
(G) oraz niebieski (B).  
Wybierz jedną z poniższych 
kombinacji, zawierającą kolory 
najczęściej używane w obrazie.  
Kombinacje kolorów: CMYK, 
RGBK, CRYK, BMYK  

Thread  
Colors Used  

Pozwala wyświetlić cztery 
wybrane kolory nici.  

Change Color  

Na liście Thread Colors Used, 

kliknij kolor, a następnie kliknij 
Change Color, aby otworzyć 
okno dialogowe Thread Color. 
Wybierz nowy kolor i kliknij OK. 

W okienku podglądu okna 
dialogowego Photo Stitch 2 
Parameters kolor zdjęcia zmieni 

się.  

Mono 

Change color  

Kliknij przycisk Change Color, 

aby otworzyć okno dialogowe 
Thread Color i zmienić kolor 

wyszywania zdjęcia. Można 
również zmienić markę nici. 
Wybierz kolor i kliknij OK.  

Color/Mono  

Brightness / 
Contrast 

Użyj górnego suwaka, aby 
dopasować jasność. Przeciągnij 
suwak w prawo, aby zwiększyć 
jasność lub w lewo, aby 
zmniejszyć jasność. Użyj 
dolnego suwaka, aby dopasować 
kontrast. Przeciągnij suwak w 
prawo, aby zwiększyć kontrast 
lub w lewo, aby zmniejszyć 
kontrast. Kliknij Update Preview, 

aby zobaczyć wprowadzone 
zmiany. 

Update 
Preview 

Kliknij ten przycisk, aby 
zaktualizować oglądany obraz po 
zmianie ustawień. 

 

 

 

 

 

 

 

Automatyczne konwertowanie 
obrazu na wzór haftu 
krzyżykowego (Cross Stitch) 

 
Przygotowaliśmy również samouczek, który 
przedstawia podstawowe funkcje.  

"Funkcja Cross Stitch" na stronie 27  

■ Jeżeli wybrano Cross Stitch (Color)  

1. Na obrazie znajdującym się w oknie 

dialogowym, wybierz powierzchnie, które będą 
wyszywane.  

 
 

 Wskazówka 
 Obszary, które nie będą wyszywane są 

wypełnione kratkowanym wzorem.  

 
Aby dopasować powiększenie wyświetlanego 

obrazu, przesuń suwak między   i . 
 

2. Jeżeli to konieczne, na liście Omit Colors, 

zdecyduj, które kolory będą wyszywane.  

 

Te obszary nie zostaną 

wyhaftowane. 
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 Wskazówka 
Kolory, które są skreślone nie będą wyszywane.  

 

3. Wybierz ustawienia, z jakimi zostanie 

utworzny wzór haftu. 
 

Cross size 
Pozwala ustalić rozmiar wzoru w 
poziomie i w pionie.  

Thread Chart  

Możesz wybrać markę nici. 
Można również wybrać tabelę 
nici użytkownika, z której zostaną 
wybrane najlepiej dopasowane 
kolory nici.  

Max. Number 
of Colors 

Pozwala określić liczę kolorów, 
używanych do utworzenia wzoru. 
Liczba kolorów, użytych do 
utworzenia wzoru haftu nie 
będzie większa, niż ustalona 
tutaj. Aby zobaczyć rezultaty 
zmian, kliknij Retry.  

 

4. Kliknij Next.  

Pojawi się okno dialogowe Edit Cross Stitch.  

5. Jeżeli to konieczne, edytuj ściegi.  

 
1) Zaznaczenie ściegów do dodania/usunięcia 

 (ściegi krzyżykowe): oznacza ścieg 
krzyżykowy wewnątrz pola.  

 (ściegi powrotne): oznacza ścieg 

powrotny wewnątrz ( lub ) lub na 

brzegu ( lub ) pola.  
2) Wybranie koloru nici. W sekcji Color Option 

wyświetlany jest aktualnie wybrany kolor. Aby 
zmienić kolor, kliknij Change Color, aby 
wyświetlić okno dialogowe Thread Color, a 
następnie kliknij żądany kolor. Aby wybrać 
kolor, który będzie używany w ściegu, kliknij 

, a następnie kliknij ścieg, który ma 
być wyszyty tym kolorem.  

 

 

 

 
3) Kliknij / przeciągnij, aby dodać/usunąć ściegi  
♦ Dla ściegów krzyżykowych  

Kliknięcie pola: Dodaje jeden ścieg.  
♦ Dla ściegów powrotnych  

Kliknięcie brzegu pola: Dodaje jeden ścieg na 
brzegu.  
Kliknięcie linii przekątnej w polu: Dodaje 
jeden ścieg na przekątnej.  

♦ Dla ściegów krzyżykowych i ściegów 
powrotnych  
Przeciągnięcie wskaźnika myszy: Dodaje 
kolejne ściegi.  
Kliknięcie prawym klawiszem myszy/ 
przeciągnięcie z wciśniętym prawym 
przyciskiem myszy: Usuwa jeden ścieg/ 
usuwa kolejne ściegi.  

 

Uwaga 
Jeżeli po dokonaniu edycji ściegów klikniesz 
Previous, aby powrócić do poprzedniego okna 
dialogowego, zostanie przywrócone poprzednie 
ułożenie edytowanych ściegów.  

 

 Wskazówka 
 Aby wyświetlić obraz w powiększeniu (lub w 

pomniejszeniu), przeciągnij suwak ZOOM do 
góry (do dołu).  

 Aby wyświetlić szablon, kliknij Display 
Template.  

 

6. W sekcji Cross Stitch Times i Backstitch 

Times, określ, ile razy ma być  wyszywany każdy 
ścieg.  
Wybierz Single (1), Double (2) lub Triple (3).  

7. Po wybraniu żądanych ustawień, kliknij 

Finish.  
 Zostanie utworzony wzór haftu, który zostanie 
wyświetlany na stronie projektu.  
 Obraz zostanie automatycznie ukryty.  
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■ Jeżeli wybrano Cross Stitch (Sepia)  

1. Dopasuj jasność oraz kontrast obrazu.  

 
Użyj górnego suwaka, aby dopasować jasność. 
Przesuń suwak w prawo, aby zwiększyć jasność 
lub w lewo, aby zmniejszyć jasność. Użyj dolnego 
suwaka, aby dopasować kontrast. Przesuń suwak 
w prawo, aby zwiększyć kontrast lub w lewo, aby 
zmniejszyć kontrast.  

2. Kliknij Sepia lub Gray, aby wybrać odcień.  

3. Kliknij Next.  

4. Określ atrybuty haftu oraz ustawienia, z jakimi 

zostanie utworzony wzór haftu.  

 

5. Kliknij Next.  

6. Jeżeli to konieczne, edytuj ściegi.  

 

7. Określ, ile razy ma zostać wyszyty każdy 

ścieg.  
 

 

 

 

 

8. Po wybraniu żądanych ustawień, kliknij Finish  

 Zostanie utworzony wzór haftu krzyżykowego, 
który zostanie wyświetlony na stronie projektu.  

 
Jeżeli wybrano ścieg krzyżykowy (kolor), 
czynności opisane od kroku 4 są identyczne, jak 
czynności opisane od kroku 1.  

"Jeżeli wybrano Cross Stitch (Color)" na 

stronie 134.  

 

Ręczne tworzenie wzorów 
haftu z obrazów (Design 
Center) 

 

■ Jeżeli wybrano Design Center  
 Zostanie uruchomiony program Design Center 
i zostanie wyświetlona Strona projektu z 
importowanym do niej obrazem.  

Ręczne tworzenie wzorów haftu z obrazów 

(Design Center)" na stronie 153.  
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Tworzenie aplikacji (Applique 
Wizard) 

 

Kreator Applique Wizard udziela instrukcji, 
pozwalających w prosty sposób utworzyć 
aplikacje.  
Przygotowaliśmy również samouczek, 
przedstawiający podstawowe funkcje.  

"Tworzenie aplikacji" na stronie 174 w 

Instrukcji obsługi (format PDF).  

1. Wybierz wzór o kształcie zamkniętym, na 

przykład okrąg lub kwadrat.  
 

 Wskazówka 
 Nie można wybrać wzoru z przecinającymi 

się liniami. 

 Po użyciu programu Applique Wizard, wzór 
wybrany do utworzenia aplikacji zostanie 
usunięty.   

 

2. Kliknij Sew, następnie Applique Wizard.  

3. W sekcji Applique Material, wybierz Yes, 

jeżeli chcesz, aby na tkaninie aplikacji został 
wyhaftowany obrys aplikacji jako pomoc do 
wycinania lub No, jeżeli nie chcesz. 

 

4. W sekcji Applique Position wybierz, czy na 

tkaninie podkładowej ma być haftowany obrys 
pozycji przymocowania aplikacji. 

5. W sekcji Tack down, wybierz Yes, jeżeli 

chcesz, aby aplikacja była przyfastrygowana do 
tkaniny podkładowej lub No, jeżeli nie chcesz. Po 
wybraniu Yes, z listy rozwijanej wybierz ścieg 
fastrygi. Ponadto, możesz wybrać ścieg, który 
będzie użyty do fastrygi (ścieg satynowy, ścieg E 
lub ścieg V). 
 

Ścieg satynowy Ścieg E Ścieg V 

   

 

6. W sekcji Covering Stitch, wybierz rodzaj 

ściegu i inne atrybuty do wykończenia aplikacji.  

7. Kliknij OK, aby zakończyć dzałanie programu 

Applique Wizard i wyświetlić projekt na Stronie 
projektu.  

 

 

Sprawdzanie informacji o 
projekcie haftu 

 
W oknie dialogowym Design Property możesz 
sprawdzić takie informacje dotyczące haftu, jak 
wymiary, liczba igieł, czas haftowania, liczba 
kolorów i kolejność kolorów.  

1. Kliknij Option, następnie Design Property.  
 

Uwaga 
Wyświetlany czas haftowania jest szacunkowy.  
Rzeczywisty czas haftowania zależy od 
używanego modelu maszyny i wybranych 
ustawień.  

 

 
 

 Wskazówka 
 Możesz wybrać i sprawdzić właściwości 

pojedynczych obiektów we wzorze haftu, 
zaznaczając dany wzór przed otwarciem tego 
okna dialogowego.  

 Aby wyświetlić kolory w takiej postaci, w jakiej 
są one zapisane w maszynie, zaznacz pole 
wyboru with Basic Color.  

 Jeżeli dla Strony projektu wybrano 
niestandardowy rozmiar (Custom Size) lub 
rozmiar tamborka (Hoop Size) zawierający 
kilka pozycji (100 x 172 mm, 130 x 300 mm), 
a na Stronie projektu nie zaznaczono 
żadnego obiektu, informacje dotyczące całej 
strony haftu zostaną wyświetlone tamborek 
po tamborku i zostanie wyświetlone okno 
dialogowe Design Property.  
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Zapisywanie i drukowanie 
 

Zapisywanie 

 

■ Nadpisywanie  
Po zapisaniu obrazka lub projektu, można w łatwy 
sposób zapisać dokonane zmiany po to, aby w 
przyszłości móc wczytać ostatnią wersję.  

Przycisk paska narzędzi:  
 

1. Kliknij , lub kliknij File, następnie Save.  

 Jeżeli obraz lub projekt został już wcześniej 
zapisany, plik jest natychmiast zapisywany.  
 Jeżeli nie określono nazwy pliku lub pliku nie 
można znaleźć, pojawi się sie okno dialogowe 
Save As.  

■ Zapisywanie z nową nazwą  
Bieżący plik można zapisać z inną nazwą, aby 
zachować oryginalny plik w niezmienionej postaci 
lub aby zachować różne wersje tego samego 
obrazka lub projektu. Pliki są zapisywane w 
formacie.pes.  

1. Kliknij File, następnie Save As.  

2. Wybierz napęd oraz folder, a następnie wpisz 

nazwę pliku.  

 

 

Uwaga 
 Jeżeli jako typ pliku wybierzesz format z 
poprzedniej wersji oprogramowania, zapisane 
pliki .pes będą mogły być otwierane przy pomocy 
tej wersji oprogramowania; jednak, wszystkie 
zapisane projekty zostaną przekształcone na 
wzory ściegów.  

 

 

 

 

 

 

3. Kliknij Save, aby zapisać dane.  

 Na pasku tytułu okna Layout & Editing pojawi 
się nowa nazwa pliku.  

■ Zapisywanie projektu w innym 

formacie  
Dane wyświetlone na stronie projektu można 
wyeksportować do pliku innego formatu 
(.dst,.hus, .exp, .pcs, .vip, .sew, .jef, .csd, .xxx, 
oraz .shv).  

1. Kliknij File, następnie Export.  

2. Wybierz napęd oraz folder, a następnie wpisz 

nazwę pliku. 

 

3. Wybierz format (.dst, .hus, .exp, .pcs,.vip, 

.sew, .jef, .csd, .xxx, lub .shv). 

 

 Wskazówka 
W formacie DST, można określić, czy nitka 
będzie odcinana po określonej liczbie kodów 
jump. Ponieważ liczba kodów zależy od używanej 
hafciarki, wpisz lub wybierz odpowiednią wartość 
w polu Number of jumps for trim. (Tą opcję 
można ustawić tylko po wybraniu formatu .dst)   

 

Uwaga 
 Niektóre wzory, importowane z kart haftów 

nie pozwalają na ich eksportowanie.  

 Wzory zaprojektowane na Stronie projektu o 
niestandardowym rozmiarze zostaną 
wyeksportowane do jednego pliku i nie 
zostaną podzielone na sekcje.  
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■ Zapisywanie projektu haftu na 

karcie  
Wyświetlony projekt haftu możesz zapisać na 
karcie w celu przeniesienia go do hafciarki.  

 

 Wskazówka 
Bliższe informacje dotyczące zapisywania dwóch 
lub więcej plików na karcie znajdziesz w rozdziale 
"Zapisywanie plików projektów haftu na karcie " 
na stronie 194 w Instrukcji obsługi (format PDF). 

 

Uwaga 
Upewnij się, że ustawiony w projekcie rozmiar 
tamborka nie przekracza rozmiaru tamborka, jaki 
będzie używany w hafciarce.  

 

Przycisk paska narzędzi:  
 

1. Włóż kartę do nagrywarki kart USB.  

"Zapisywanie projektu na karcie " na stronie 

17.  

2. Kliknij , lub kliknij File, następnie Write 

to Card.  
 Pojawi się następujący komunikat.  

 

 

Uwaga 
Zapisując projekt na karcie, która nie jest pusta, 
wszystkie dane znajdujące się na karcie zostaną 
usunięte. Przed zapisaniem danych na karcie, 
zapisz wszystkie potrzebne dane z karty na 
twardym dysku lub innym nośniku i sprawdź, czy 
na karcie nie pozostały żadne niezbędne dane.  

"Z karty haftów" na stronie 49. 

 

 

 

 

 

 Wskazówka 
Wzory utworzone na Stronie projektu o 
niestandardowym rozmiarze przy zapisywaniu na 
kartach zostaną podzielone na sekcje.  
Jeżeli całkowity rozmiar projektu przekracza 
pojemność karty lub ustawiono niestandardowy 
rozmiar Strony projektu 90 x 90 cm, a projekt jest 
podzielony na więcej, niż 80 sekcji, musisz 
podzielić projekt na sekcje, które następnie 
zapiszesz na kilku kartach.  
W takim przypadku, pojawi się okno dialogowe 
Select Hoop Sections, pozwalające wybrać 
sekcje, które mogą być zapisane w dostępnym 
miejscu na karcie.  

 
Podczas dodawania sekcji wzoru do zapisania na 
karcie, pasek postępu u góry okna dialogowego 
pokazuje dostępne miejsce na karcie.  
Przestrzeń zajęta przez wybrane sekcje projektu 
jest wyświetlana w kolorze niebieskim. Jeżeli 
wybierzesz kilka sekcji wzoru, które przekraczają 
rozmiar karty, użyta przestrzeń będzie 
wyświetlana w kolorze czerwonym.  
Kliknij każdą sekcję projektu, aby ją zaznaczyć, a 
następnie kliknij Write, aby zapisać zaznaczone 
sekcje projektu na karcie. Aby anulować 
zaznaczenie sekcji projektu, po prostu kliknij ją 
ponownie. (Przycisk Write jest dostępny tylko 
wtedy, gdy zaznaczona jest któraś sekcja, a na 
karcie jest wystarczająca ilość miejsca do 
zapisania zaznaczonego projektu. 
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3. Kliknij OK.  

 Podczas przesyłania bieżącego projektu haftu 
do karty wyświetlany jest komunikat "Now 
transmitting", a następnie pojawia się komunikat 
przedstawiony poniżej.  

 

4. Kliknij OK, aby zamknąć komunikat.  

"Nadpisywanie" na stronie 138 i "Zapisywanie 

z nową nazwą" na stronie 138.  

■ Dodawanie komentarzy do 

zapisanych plików .pes  
Do zapisywanego pliku .pes. możesz wpisać 
komentarze i informacje na temat wzoru. 

1. Kliknij File, następnie Property.  

 Pojawi się okno dialogowe File property.  

 

2. Aby wprowadzić lub zmienić informacje, wpisz 

je w odpowiednie pola.  

3. Kliknij OK, aby zapisać wprowadzone 

informacje.  

 

 Wskazówka 
 Wpisane informacje zostaną zapisane w pliku 

podczas najbliższego zapisywania.  

 Na podstawie wprowadzonych informacji pliki 
mogą być wyszukiwane w bazie danych 
projektów.  

 

 

 

 

 

Określanie obszaru haftu 

 
Można określić obszar haftu.  

1. Kliknij Sew, następnie Select Sewing Area.  

2. Zaznacz obszar haftu (Design Page area 

(Obszar strony projektu) lub Use existing design 
area (Użyj istniejącego obszaru projektu). 

 

3. Kliknij OK.  

 
 Po wybraniu Design Page area, wzory będą 
wyszywane w taki sposób, aby pozycja igły na 
początku haftowania była zgodna z środkiem 
twojej Strony projektu.  

 

 Wskazówka 
Po wybraniu Design Page area, wymiary wzoru 
są zgodne z rozmiarem Strony projektu, co 
zmniejsza ryzyko przesunięcia wzoru na 
wyświetlaczu twojej hafciarki.  

 
 Po wybraniu Use existing design area, wzory 
będą wyszywane w taki sposób, aby pozycja igły 
na początku haftowania była zgodna z środkiem 
rzeczywistych wzorów.  

 

 Wskazówka 
Po wybraniu Use existing design area, zostanie 
zachowany rzeczywisty rozmiar wzoru, co 
pozwala na przesuwanie wzorów w większym 
zakresie na wyświetlaczu twojej hafciarki.  
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Strona projektu (na twoim ekranie) 

 
Obszar haftu = Obszar Strony projektu 

 

 
Obszar haftu = Użyj istniejącego obszaru projektu  

 

 "Określanie rozmiaru i koloru strony 

projektu" na stronie 68.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drukowanie 

 
Bliższe informacje dotyczące drukowania 
podczas korzystania z funkcji łączenia haftu z 
wydrukowanym obrazem znajdziesz również w 
samouczku.  

"6. Łączenie haftu z wydrukowanym obrazem" 

na stronie 42.  

■ Wybór ustawień drukowania  
Przed drukowaniem może być konieczna zmiana 
ustawień drukowania plików projektów haftu.  

1. Kliknij File, następnie Print Setup.  

2. W sekcji Paper i Orientation, wybierz 

odpowiednie ustawienia.  

 

3. Aby wydrukować wzór haftu, wybierz 

Embroidery print mode.  
W sekcji Print type, Print option i Stitch image, 
zdecyduj, w jaki sposób dane mają być 
drukowane.  
Print type  
Actual Size (Rzeczywisty rozmiar): Wybierz tą 
opcję, aby wydrukować projekt w rzeczywistym 
rozmiarze, a informacje dotyczące haftu (wymiary 
haftu, kolejność kolorów haftu i liczba ściegów, 
pozycja tamborka) na oddzielnych stronach.  
Reduced Size (Zmniejszony rozmiar): Wybierz tą 
opcję, aby wydrukować zmniejszony obraz razem 
z wszystkimi wyżej wymienionymi informacjami 
na pojedynczej stronie.  
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Print option 
Print image (Drukuj obraz): Zaznacz to pole 
wyboru, aby oprócz wzoru haftu wydrukować 
obraz importowany do Strony projektu. Jednak, 
żadne części obrazu, znajdujące się poza 
obszarem wydruku dla tego haftu nie zostaną 
wydrukowane.  
Print sewing area box & center axes (Drukuj 
obramowanie obszaru haftu i osie środkowe): 
Zaznacz pole wyboru, aby drukować czarne linie, 
zaznaczające obszar haftu (zobacz "Określanie 
obszaru haftu" na stronie 140) oraz osie 
środkowe. (To ustawienie jest dostępne tylko, 
jeżeli zaznaczono Actual Size.)  
Print template grid (Drukuj siatkę szablonu): 
Zaznacz to pole wyboru, aby wydrukować zielone 
linie, stanowiące siatkę drukowaną na arkuszu do 
haftu dostarczanym z tamborkiem.  
Print Hoop section boundaries onto the first 
page: (Drukuj granice sekcji tamborka na 
pierwszej stronie): Zaznacz to pole wyboru, aby 
drukować sekcje wzoru, dla których Strona 
projektu ma rozmiar niestandardowy lub dla 
których ustawiono tamborek wielopozycyjny. 
Sekcje wzoru są drukowane w kolorze 
czerwonym.  
Divide embroidery image into 2 pages (Podziel 
obraz haftu na 2 strony): Zaznacz to pole wyboru, 
aby drukować w rzeczywistym rozmiarze na 
papierze o rozmiarze A4 lub Letter projekt, który 
jest większy od rozmiaru papieru, dzieląc go i 
drukując każdą połowę na oddzielnej stronie. (To 
ustawienie jest dostępne tylko, jeżeli w oknie 
dialogowym Print Setup wybrano rozmiar 
rzeczywisty (Actual size) oraz gdy Strona 
projektu ma ustawione większe rozmiary 
tamborka [300×200 mm, 200×300 mm, 180×300 
mm, przy aktywacji Hoop Size, i 170×290 mm 
(180×300 mm) lub 290×190 mm (300×200 mm), 
przy aktywacji Custom Size].) Przy włączonej tej 
funkcji, w prawym dolnym rogu strony drukowany 

jest symbol /  lub / , wskazujący 
drukowaną połowę. 
Stitch image (Obraz ściegu): 
Normal (Normalny): Wybierz tą opcję, aby 
drukować projekt w postaci linii i punktów. 
Realistic (Realistyczny): Wybierz tą opcję, aby 
drukować realistyczny obraz projektu. Aby 
zmienić ustawienia obrazu realistycznego, kliknij 
Attributes.  

 “Wskazówka" na stronie 65.  
 

Uwaga 
Jeżeli nie zaznaczono pola wyboru Divide 
embroidery image into 2 pages, a drukujesz 
papierze większego formatu, projekt nie zostanie 
wydrukowany w dwóch połówkach. Jeżeli 
drukujesz na papierze mniejszego formatu, 
projekt może zostać obcięty.  

 

4. Drukując importowany obraz na papierze iron-

on lub na tkaninie do drukowania lub drukując 
arkusz do pozycjonowania haftu na 
wydrukowanym obrazie, zaznacz pole wyboru 
Image print mode, a następnie wybierz opcję w 
sekcji Material.  
 
Material  
Print the image on printable fabric or an iron-
on transfer sheet (Drukuj obraz na tkaninie do 
drukowania lub na papierze transferowym iron-
on): Wybierz tą opcję, aby drukować obraz tła na 
materiale iron-on lub na tkaninie do drukowania. 
Drukowany jest tylko obraz.  
Print a flipped image (Drukuj w odbiciu 
lustrzanym): Wybierz tą opcję, aby drukować 
obraz obrócony względem osi pionowej. Podczas 
drukowania na papierze iron-on, obraz jest 
zwykle drukowany w odbiciu lustrzanym. (Bliższe 
informacje znajdziesz w instrukcji obsługi 
używanego papieru iron-on.)  
Wybierz tą opcję, jeżeli twoja drukarka nie oferuje 
funkcji drukowania obrazu w odbiciu lustrzanym. 
(Bliższe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi 
twojej drukarki.)  
Print a sheet of paper for aligning the printed 
image and the embrodery (Wydrukuj arkusz 
papieru do wyrównania drukowanego obrazu z 
haftem): Wybierz tą opcję, aby wydrukować 
arkusz do wyrównywania położenia obrazu i 
haftu. Na obrazie drukowane są oznaczenia 
pozycjonujące oraz prowadnice określające 
obszar haftu.  
Change Position (Zmień pozycję): Można 
zmienić pozycję na papierze, w której będzie 
drukowany obraz. (Część obrazu, znajdująca się 
poza obszarem wydruku papieru nie jest 
drukowana.) Kliknij Change Position, aby 
wyświetlić okno dialogowe Image Print Position 
Setting, a następnie przeciągnij obraz do żądanej 
pozycji drukowania na papierze.  

5. Kliknij OK.  

 

 “Wyświetlanie podglądu haftu" na stronie 65.  
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■ Podgląd wydruku  
Przed wydrukowaniem, możesz zobaczyć 
zawartość Strony projektu.  

1. Kliknij File, następnie Print Preview.  

 Zostanie wyświetlony drukowany obraz.  

 

"Wybór opcji drukowania" na stronie 141,  

"Drukowanie" na stronie 143 oraz "Sprawdzanie 
informacji o projekcie haftu" na stronie 137.  

■ Drukowanie  
Można wydrukować Stronę projektu wraz z 
informacjami o hafcie.  

1. Kliknij File, następnie Print.  

2. Wybierz niezbędne ustawienia.  

 

3. Kliknij OK, aby rozpocząć drukowanie.  

4. Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi drukarki, 

aby zakończyć drukowanie.  
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Tworzenie Projektu haftu z obrazu 
 
Program Design Center pozwala utworzyć projekt haftu z obrazu, modyfikować go, dokonywać 
szczegółowej edycji konturów i powierzchni oraz określać atrybuty haftu.  
Należy stosować obrazy o małej liczbie dobrze odróżniających się od siebie kolorów. Skomplikowane lub 
cieniowane obrazy lub zdjęcia nie nadają się, gdyż trudno jest z nich zdjąć kontury.  
Wzór haftu jest tworzony w czterech poniższych etapach.  
 

Etap 1  
Etap obrazka 
oryginalnego 

Etap 2  
Etap obrysu obrazka 

Etap 3  
Etap obrazka 
wektorowego 

Etap 4  
Etap określania 
atrybutów ściegu 

 
 

 
 

Otwórz plik obrazu i 
wybierz kolory, które 
chcesz użyć do 
utworzenia konturów. 

Oryginalny obrazek jest 
przekształcany w 
czarno-biały obrys. 
Możliwe jest rysowanie 
oraz wymazywanie 
konturów. 
 
Przykład: 
Wymazano paski na 
szaliku. 
Dodano paski na 
szaliku. 

Obrys jest 
przekształcany w 
obrazek wektorowy. 
Projekt można zmienić, 
edytując punkty obrazka 
wektorowego. 
 
Przykład: 
Przesunięto oczy oraz 
zmieniono wyraz 
twarzy. 
Dodano gwiazdkę na 
ogonie samolotu. 

Wewnątrz konturów 
określany jest rodzaj 
ściegu oraz kolory nici, 
aby zakończyć projekt 
haftu. 
 
 
 
Przykład: 
Przez zastosowanie 
innych kolorów, niż w 
oryginalnym obrazku, 
nadaliśmy obrazkowi 
inny wygląd. 

 Po zapisaniu danych, pracę można na każdym etapie przerwać, a następnie ją wznowić.  

 Dane obrysu są zapisywane w formacie .pel, a dane obrazka wektorowego są zapisywane w 
formacie .pem.  

 Dane haftu zapisywane są w formacie .pem. Aby przenieść dane z pliku .pem, utworzonego w 
programie Design Center do hafciarki, należy importować wzór do programu Layout & Editing, a 
następnie zapisać go na karcie.  

"Importowanie do programu Layout & Editing" na stronie 152 oraz „Zapisywanie projektu na karcie " 

na stronie 17.  
 

Ta sekcja zawiera opis podstawowych operacji wykonywanych w programie Design Center. Bliższe 
informacje znajdziesz w rozdziale "Ręczne tworzenie projektów haftu z obrazów (Design Center)" na 
stronie 153.  
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Krok 1 Etap obrazka oryginalnego 

 
Importujemy obraz i przekształcimy go na obrys.  
 

 Kliknij , a następnie wybierz Wszystkie 
Programy, następnie PE-DESIGN 8, następnie 
Tools, następnie Design Center.  
 

 
 

 Kliknij . 

 
 

 Kliknij . 

 

 Zaznacz żądany plik obrazu, a następnie 
kliknij Open.  

 

 

 

 W oknie dialogowym Cut out to Line Image, 
kliknij kolory, które mają być użyte dla konturów 
(linie haftu).  
 Wybrany kolor pojawi się w okienku po prawej 

stronie, a w polu wyboru pojawi się , 
informując, że kolor jest wybrany.  
 

 
 
 
 

 Bliższe informacje dotyczące innych 

ustawień okna dialogowego Cut out to Line 
Image, znajdziesz w rozdziale "Zdejmowanie 
konturów obrazu" na stronie 156.  

 Po wybraniu kolorów, jakie zostaną użyte dla 
konturów, kliknij OK.  
 Na stronie projektu zostanie wyświetlony 
obrys. 
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Wybranie koloru jest łatwiejsze, jeżeli 
użyjesz suwaka Zoom i powiększysz 
obraz. 

 
Jeżeli został wybrany inny kolor, niż 
kolor konturu, wyczyść pole wyboru 
obok koloru, aby anulować 
zaznaczenie.  
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Krok 2 Etap obrysu obrazka 

 
W etapie obrysu obrazka, można w łatwy sposób 
edytować linie. Linie można rysować odręcznie, 
przy pomocy narzędzi Ołówka, a także w łatwy 
sposób wymazywać, przy pomocy narzędzia 
Gumka.  

 W celu wymazania linii, przy wybranym 
narzędziu Ołówek, kliknij prawym klawiszem 
myszy lub trzymając naciśnięty prawy klawisz 
myszy, przeciągnij wskaźnik myszy.  
Linie można również wymazać naciskając ikonę 

. 

 

 W celu narysowania linii, kliknij narzędzie 
Ołówek.  
Wybierz narzędzie Ołówek i żądaną grubość linii.  
Przeciągnij wskaźnik myszy, aby narysować linię.  

 

 

 Wskazówka 
 Aby rysować linie pionowe lub poziome, podczas 
przeciągania wskaźnika myszy, przytrzymaj 

naciśnięty klawisz .  

 

 Wskazówka 
 Jeżeli linie zostaną narysowane lub usunięte 

nieprawidłowo, kliknij Edit, następnie Undo, 

lub kliknij  (przycisk Undo), aby cofnąć 
ostatnią operację.  

 Aby zmienić rozmiar wyświetlanego obrazu, 

kliknij , lub . 

 

 Po ukończeniu obrysu obrazka, kliknij , 
lub kliknij Stage, następnie To Figure Handle.  

 Kliknij OK.  

 
 

Bliższe informacje dotyczące innych ustawień 

okna dialogowego Figure Object Conversion 
Setting znajdziesz w rozdziale "Zmiana ustawień 
konwertowania na kontury" na stronie 158.  
 
 Obrys zostanie przekształcony w obrazek 
wektorowy.  

 

 

 Wskazówka 
Nawet po przekonwertowaniu na obrazek 
wektorowy, możesz powrócić do etapu obrysu 
obrazka, aby wrócić do edycji. 

 

 

4 
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Krok 3 Etap obrazka wektorowego 

 
Można przenosić, dodawać lub usuwać punkty 
obrazka wektorowego, aby zmienić projekt 
Atrybutów haftu nie można zastosować do 
powierzchni, która nie jest w całości otoczona 
konturem. W tym etapie, całkowicie zamknij 
obszary, które będą wyszywane jako 
powierzchnie.  

■ Przesuwanie konturów  

 Kliknij , a następnie kliknij kontur, który 
chcesz przesunąć.  
 Pojawią się uchwyty, a kontur zostanie 
wyświetlany w kolorze czerwonym.  

 Ustaw wskaźnik myszy nad konturem, aby 

kształt wskaźnika myszy zmienił się na , a 
następnie przeciągnij kontur.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Dodawanie linii do obrazka 

wektorowego  
 

 Kliknij  w Przyborniku.  
 

 Kliknij na Stronie projektu, aby wstawić punkt 
początkowy, a następnie kliknij na Stronie 
projektu, aby wstawić kolejny punkt.  
 Zostanie narysowana linia łącząca dwa 
wstawione punkty. W identyczny sposób można 
narysować więcej linii. 

 

 

 Wskazówka 
 Aby usunąć ostatnio wprowadzony punkt, 

kliknij prawym przyciskiem myszy.  

 Aby rysować linie pionowe lub poziome, 
podczas przeciągania wskaźnika myszy 

przytrzymaj naciśnięty klawisz .  

 
 

 Kliknij dwukrotnie punkt końcowy.  
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■ Modyfikowanie kształtów konturów  

 Kliknij  w Przyborniku.  

 Kliknij kontur.  
 Zaznaczona linia zostanie wyświetlona w 
kolorze różowym, a punkty w postaci małych 
kwadratów.  

 
 
 

 Aby dodać punkt, kliknij na konturze.  
Aby utworzyć narożnik, przeciągnij utworzony 
punkt.  

 

 Po usunięcu punktu, narożnik zostanie 
usunięty.  
Kliknij punkt, a następnie naciśnij klawisz 

, lub kliknij Edit, następnie Delete.  

 

 

 Aby zmienić kształt linii, przeciągnij punkt. 

 

 

 Wskazówka 
Jeżeli zaznaczysz kilka punktów, wszystkie 
zostaną przeniesione lub usunięte. Aby 
zaznaczyć kolejne punkty, przytrzymaj naciśnięty 

klawisz i kliknij każdy z punktów lub 
przeciągnij nad nimi wskaźnik myszy.  

 

■ Dzielenie linii  
Linie można w dowolnym punkcie podzielić.  
 

 Wykonaj kroki  i  w "Modyfikowanie 
kształtów konturów", aby zaznaczyć linię.  

 Kliknij punkt, a następnie kliknij Edit, 
następnie Split, aby podzielić linię.  

 

■ Łączenie linii  
Można połączyć ze sobą dwa punkty, aby 
utworzyć linię.  

 Wykonaj krok  i  w "Modyfikowanie 
kształtów konturów", aby zaznaczyć linię.  
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Punkt 

 Punkt na końcu linii  
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 Przytrzymując naciśnięty klawisz , 
przeciągnij wybrany punkt do punktu, z którym 
chcesz go połączyć. 
 Gdy oba punkty będą na siebie nachodziły, 

kształt wskaźnika myszy zmieni się na , i 
pojawi się czerwony kwadrat.  

 

 Zwolnij przycisk myszy, aby połączyć dwa 
punkty.  

 

■ Przejście do Etapu określania 

atrybutów ściegu  
 
Po ukończeniu obrazka wektorowego, przejdź do 
etapu 4.  

 Kliknij , lub kliknij Stage, następnie To 
Sew Setting.  

 

 

 Wskazówka 
Nawet po przejściu do etapu określania atrybutów 
ściegu, możesz powrócić do etapu obrazka 
wektorowego, aby edytować obrazek wektorowy.  

 

Krok 4 Etap określania atrybutów 
ściegu 

 
Teraz różnym częściom wewnątrz konturu 
przypiszemy atrybuty haftu, aby utworzyć wzór 
haftu.  

■ Używanie okna pomocniczego  
Przy pomocy tego okna, podczas wybierania 
kolorów, można sprawdzić obrazek oryginalny.  

 Kliknij .  

 Kliknij zakładkę Image.  
 Pojawi się obrazek otwarty w etapie 1.  

 

 

 Wskazówka 
Jeżeli naciśnięty jest przycisk Reference, kliknij 
Original.  

 

■ Określanie atrybutów haftu  
Aby określić atrybuty haftu, najpierw wybierz kolor 
i rodzaj ściegu, a następnie kliknij obrys lub 
powierzchnię, do których chcesz te atrybuty 
zastosować.  

 Kliknij ,  lub . 
 

: Kliknij ten przycisk, aby zastosować 
atrybuty haftu do całego konturu. 

: Kliknij ten przycisk, aby zastosować 
atrybuty haftu do części konturu. 

: Kliknij ten przycisk, aby zastosować 
atrybuty haftu do powierzchni.  
 Pojawi się pasek atrybutów haftu, jak 
pokazano poniżej.  
 

Dla  lub . 
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Lista rozwijana rodzaju ściegu dla 
obrysu  
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Dla  

 
 
 

 Kliknij . 

 Kliknij żądany kolor.  

 

 Kliknij listę rozwijaną Sew type i wybierz 
żądany rodzaju ściegu.  

 Przy pomocy  lub , kliknij kontur, do 
którego mają być zastosowane atrybuty haftu.  

 
 Atrybuty haftu zostaną zastosowane. 

 
 

 

 

 Przy pomocy , kliknij powierzchnię, do 
której mają być zastosowane atrybuty haftu. 

 
 Atrybuty haftu zostaną zastosowane. 

 

Aby zmienić atrybuty haftu, powtórz kroki od 1 do 

6.  
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Lista rozwijana rodzaju ściegu dla 
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Uwaga 
Atrybutów haftu nie można zastosować do 
powierzchni otwartych (powierzchni, które nie są 
całkowicie otoczone konturem), jak pokazano na 
poniższej ilustracji.  

 
Jeżeli danej powierzchni nie można przypisać 
atrybutów, wróć do etapu obrazka wektorowego i 
upewnij się, że powierzchnia jest zamknięta. Przy 
pomocy narzędzia Edycja punktu, edytuj 
wszystkie linie łamane  

"Rysowanie linii łamanej" na stronie 161.  

 

 Wskazówka 
W oknie dialogowym Sewing Attribute Setting, 
można określić szczegółowe ustawienia 
atrybutów, takie jak szerokość ściegów 
satynowych i długość ściegu.  

“Określanie atrybutów haftu" na stronie 165.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Importowanie do programu Layout 

& Editing  
Wzór haftu utworzony w programie Design Center 
można importować do programu Layout & 
Editing, gdzie może być edytowany i łączony z 
innymi wzorami haftu.  

 

Uwaga 
Jeżeli konturowi lub powierzchni nie przypisano 
atrybutów haftu, wzoru haftu nie można 
importować.  

 

 Kliknij , lub kliknij Stage, następnie To 
Layout & Editing.  
 Uruchomi się program Layout & Editing.  

 Określ ustawienia opcji Powiększenie i 
Orientacja.  
Projekt można powiększyć maksymalnie do 
rozmiaru Strony projektu. Minimalny współczynnik 
powiększenia to 25%.  

 

 Kliknij Import.  
 Projekt haftu, utworzony w programie Design 
Center jest importowany do programu Layout & 
Editing.  

 

 Wskazówka 
Wzory haftu (pliki .pem), utworzone w programie 
Design Center nie mogą zostać zapisane na 
karcie. Najpierw należy importować wzór haftu do 
programu Layout & Editing, a następnie zapisać 
na karcie i przenieść do hafciarki.   
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Okno Design Center 

 
 
1 Pasek narzędzi  
Zawiera skróty do poleceń menu.  
2 Pasek atrybutów haftu  
Pozwala określić atrybuty haftu (kolor i rodzaj ściegu) dla obrysów oraz dla powierzchni wzoru (tylko w etapie 
określania atrybutów ściegu)  
3 Przybornik  
Pozwala zaznaczać i edytować obrazy lub wzory. W etapie obrazka oryginalnego nie ma Przybornika; w 
pozostałych etapach Przybornik zawiera różne narzędzia. (Na tej stronie przedstawiono okno dla Etapu 
określania atrybutów ściegu.)  
4 Okno pomocnicze  
Wyświetla wszystkie kontury i wzory znajdujące się w obszarze roboczym oraz wyświetla podgląd całości, 
podczas pracy nad obszarem szczegółowym.  

"Widok konturów w oknie pomocniczym" na stronie 161.  

5 Strona projektu  
Część obszaru roboczego, którą można zapisać i wyhaftować.  

 

 Wskazówka 
W tym przykładzie, domyślny rozmiar Strony projektu to 100 x 100 mm.  

 
6 Obszar roboczy 
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Etap obrazka oryginalnego 
 

Korzystanie z kreatora 

 
Ten kreator przeprowadza użytkownika, krok po 
kroku, przez tworzenie wzorów haftu.  
 

1.  Kliknij File, następnie Wizard.  

 Pojawi się okno dialogowe How do you want 
to produce embroidery? (W jaki sposób 
chcesz utworzyć haft?) 
 

 
 
1 Z obrazu  
Kliknij ten przycisk, aby utworzyć wzór haftu z 
obrazu.  
Kliknięcie tego przycisku spowoduje wyświetlenie 
okna dialogowego From Image zawierającego 
instrukcje krok po kroku do tworzenia wzorów 
haftu.  

"Otwieranie obrazu" na stronie 155.  

 
2 Nowy obrys  
Kliknięcie tego przycisku spowoduje otwarcie 
nowej Strony projektu na Etapie obrysu.  
Kliknij ten przycisk, jeżeli chcesz narysować 
obraz przy pomocy narzędzi ołówka i a następnie 
utworzyć z niego wzór haftu.  

"Odręczne rysowanie nowego obrysu" na 

stronie 157.  
 
3 Nowy obrazek wektorowy  
Kliknięcie tego przycisku spowoduje otwarcie 
nowej Strony projektu na Etapie obrazka 
wektorowego. 
Kliknij ten przycisk, jeżeli chcesz narysować 
obraz wektorowy lub utworzyć wzory z konturów 
zdjętych z wcześniej zapisanego pliku .pem.  

"Odręczne rysowanie nowego obrazu 

wektorowego" na stronie 160.  

 

 
4 Otwórz PEM  
Kliknij ten przycisk, jeżeli chcesz edytować plik 
.pem (zapisany na etapie obrazka wektorowego 
lub na etapie określania atrybutów ściegu).  
Kliknięcie tego przycisku spowoduje wyświetlenie 
okna dialogowego Open, umożliwiającego 
wybranie pliku .pem.  
 
5 Ostatnio używane pliki  
Wyświetlana jest lista ostatnio edytowanych 
plików.  
Zaznacz nazwę pliku na liście, a następnie kliknij 
Open.  
 
6 Zawsze pokazuj kreatora przy uruchamianiu  
Zaznacz to pole wyboru, aby uruchamiać kreatora 
przy każdym uruchamianiu programu Design 
Center. 
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Otwieranie obrazu 

 
Po kliknięciu w oknie dialogowym How do you 
want to produce embroidery? przycisku From 
Image pojawi się okno dialogowe From Image.  

 
 
1 Otwórz plik obrazu  
Kliknij ten przycisk, aby otworzyć wcześniej 
zapisany plik obrazu i wkleić go na Stronie 
projektu.  
Można importować wiele różnych typów plików.  

“Formaty plików graficznych" na stronie 19.  

2 Ze Schowka  
Kliknięcie tego przycisku spowoduje wklejenie na 
Stronie projektu obrazu, znajdującego się w 
Schowku. Użycie tej funkcji jest możliwe tylko, 
jeżeli w Schowku znajduje się obraz.  
3 Z urządzenia TWAIN  
Kliknij ten przycisk, aby importować obraz z 
urządzenia TWAIN (takiego jak skaner lub aparat 
cyfrowy), podłączonego do twojego komputera i 
wkleić go na Stronę projektu.  
4 Użyj bieżącego obrazu  
Kliknij ten przycisk, aby użyć obrazu, aktualnie 
otwartego na etapie oryginalnego obrazka. Tą 
funkcję można użyć tylko, jeżeli na etapie 
oryginalnego obrazka otwarty jest obraz.  

 

 Wskazówka 
Aby importować obraz z urządzenia TWAIN  

 Podłącz urządzenie TWAIN do komputera, a 
następnie kliknij File, następnie Select 
TWAIN Device, lub kliknij From TWAIN 
device w oknie dialogowym From Image. 
Gdy pojawi się okno dialogowe Select 
Source, wybierz urządzenie. Następnie kliknij 
File, następnie Input from TWAIN device.  

• Informacje dotyczące używania interfejsu 
sterownika znajdziesz w pliku pomocy tego 
interfejsu lub u jego producenta.  

 

 

 

 

 

Porady dotyczące skanowania 
ilustracji dla programu Design 
Center 

 
 Jeżeli kontur nie jest wyraźny, użyj kalki, aby 

przerysować kontur.  

 Lepsze rezultaty skanowania uzyskamy 
zmniejszając odcień obrazu.  

 

Otwieranie pliku 

 
Plik można otworzyć bezpośrednio, bez użycia 
kreatora.  

1.  Kliknij , lub kliknij File, następnie Open.  

2.  Wybierz napęd oraz folder.  

3.  W okienku Files of type, wybierz Image file.  

4.  Aby otworzyć plik, zaznacz go, a następnie 

kliknij Open, lub kliknij dwukrotnie jego ikonę.  

 

 Wskazówka 
 Jeżeli wybierzesz plik .pel, zostanie on 

otwarty na Etapie obrysu.  

 Jeżeli wybierzesz plik .pem, zostanie on 
otwarty na Etapie określania atrybutów 
ściegu.  
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Etap obrysu 
Po otwarciu obrazu, przejdź do Etapu obrysu, gdzie będziesz mógł wybrać kolory, używane do utworzenia 
obrysu (konturu obrazu). W Etapie obrysu, obrazek może być edytowany przy użyciu narzędzi Ołówek i 
Gumka. Możesz również użyć tych narzędzi do narysowania konturów, które łatwiej narysować odręcznie, 
na przykład pismo odręczne.  
 
Bliższe informacje dotyczące rysowania i wymazywania konturów znajdziesz w Kroku 2, "Etap obrysu" na 
stronie 147.  

 

Zdejmowanie konturów obrazu 

 

Przycisk paska narzędzi:  
 

1.  Kliknij  lub kliknij Stage, następnie To 

Line Image.  
 Pojawi się okno dialogowe Cut out to Line 
Image.  

1 
 
1 Suwak ZOOM  
Użyj tego suwaka, aby dla wyświetlanego obrazu 
dopasować współczynnik powiększenia.  
2. Suwak Odcień  
Użyj tego suwaka, aby zmniejszyć odcień koloru 
w obrazach, w których trudno jest wybrać kolor 
konturu.  
3. Suwak Redukcja szumów  
Użyj tego suwaka, aby zmniejszyć szumy 
(zakłócenia) w obrazach, w których kontur jest 
niewyraźny.  

 

 Wskazówka 
 Zalecamy stosowanie obrazu 16-kolorowego, 

gdyż podczas konwersji na obrys wskazanie 
kolorów z obrazu 256-kolorowego lub 
truecolor może być trudne. Jeżeli używasz 
korzystasz z obrazu o 256 kolorach lub 
truecolor, dopasuj go przy pomocy suwaka 
Odcień.  

 

 

Uwaga 
Jeżeli Etap obrazka wektorowego został 
uruchomiony prze otwarcie pliku etapu obrazka 
wektorowego, powrót do etapu obrysu nie będzie 
możliwy.  

 

2.  Kliknij kolor(y) konturu do przekształcenia w 

kontury koloru czarnego.  

 
Aby wykryć granice koloru, zaznacz pole wyboru 
Detect Outlines.  

 

 Wskazówka 
 Jeżeli do wykrycia granic koloru użyjemy 

funkcji Detect Outlines, kolory zostaną 
przekształcone na obrys w sposób pokazany 
poniżej.  

 
 Aby anulować zaznaczenie koloru, wyczyść 

odpowiednie pole wyboru.  

 

3.  Kliknij Preview, aby zobaczyć podgląd 

obrazka liniowego na Stronie projektu. 
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4.  Kliknij OK.  

 

 

 Wskazówka 
Jeżeli nie jesteś zadowolony z rezultatu, kliknij 

, aby powrócić do Etapu obrazka 
oryginalnego, a następnie utwórz obrys 
ponownie.  

 

Odręczne rysowanie nowego 
obrysu 

 

Przycisk paska narzędzi:  
 

1.  Kliknij  lub kliknij File, następnie New 

Line Image.  
 Natychmiast pojawi się nowa Strona projektu w 
etapie obrysu.  
 
Obrys można narysować na Stronie projektu 
odręcznie, przy pomocy narzędzi Ołówek i 
Gumka.  

"Etap obrysu" na stronie 156.  

 

 Wskazówka 
Na etapie obrysu, plik zostanie zapisany w 
formacie .pel. 

 

"Zapisywanie wzorów haftu" na stronie 169 

oraz "Odręczne rysowanie nowego obrazka 
wektorowego" na stronie 160  
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Etap obrazka wektorowego 
 
Po utworzeniu konturu, który na etapie obrysu jest zwykłym zbiorem punktów (lub pikseli), przejdź do etapu 
obrazka wektorowego, w którym punkty są automatycznie łączone, tworząc linie, które można edytować. W 
etapie obrazka wektorowego, przy pomocy narzędzia Edycja punktu, można przesuwać, usuwać oraz 
wstawiać punkty, a przy pomocy narzędzia Linia, można rysować linie. 

 

Zmiana ustawień 
konwertowania na kontury 

 

Przycisk paska narzędzi:  
 

1.  Kliknij  lub kliknij Stage, następnie To 

Figure Handle.  

2.  Wybierz ustawienia w sekcji Resolution.  

 
Zwykle, przy małym rozmiarze pliku, ustawienie 
Normal daje wystarczającą rozdzielczość. Jeżeli 
po wybraniu ustawienia Coarse, rezultat jest 
zadowalający, wybierz to ustawienie, aby rozmiar 
pliku był jak najmniejszy.  
Wybierz ustawienie Fine tylko wówczas, gdy 
obraz zawiera wiele małych szczegółów, a 
ustawienie Normal nie daje zadowalających 
rezultatów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Aby zastąpić czarne obrysy liniami 

wektorowymi, przebiegającymi wzdłuż ich środka, 
zaznacz pole wyboru Thinning Process, a 
następnie przy pomocy suwaka wybierz stopień 
szczegółowości.  

 

 Wskazówka 
Jeżeli suwak jest ustawiony na wartość Much, 
nawet bardzo grube czarne linie zostaną 
zastąpione linią przebiegającą wzdłuż środka.  

 

 
 
Aby zastąpić czarne obrysy liniami wektorowymi, 
przebiegającymi wzdłuż ich brzegów, anuluj 
zaznaczenie pola wyboru Thinning Process.  

 

4.  Przy pomocy suwaka SIZE, ustaw rozmiar. 

 

Uwaga 
Nie jest możliwe powiększenie obrazu poza 
granice obszaru Strony projektu. Jeżeli to 
konieczne, kliknij Design Page Property, a 
następnie zmień rozmiar Strony projektu.  
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 Wskazówka 
Aby utworzyć kontur z części obrazu, kliknij Pick 
Area, a następnie przeciągnij wskaźnik myszy 
(+), aby wokół zaznaczanego obszaru narysować 
ramkę zaznaczenia. 

 

5.  Kliknij OK.  

 

 

Uwaga 
Jeżeli podczas przechodzenia z etapu obrazka 
liniowego do etapu obrazka wektorowego z 
obrazu nie można utworzyć konturu, mimo 
dokonania różnych ustawień konwersji można 
powróć do etapu obrazka liniowego, aby poprawić 
kontury lub obraz.  

 

Zmiana obrazu tła 

 

■ Zmiana sposobu wyświetlania 

obrazu tła  

1.  Kliknij Display, następnie Display Template, 

a następnie wybierz żądane ustawienia.  

 Aby wyświetlić obrys, kliknij On.  

 Aby wyświetlić rozjaśniony obrys, kliknij 
Faded.  

 Aby ukryć obrys, kliknij Off.  

■ Zmiana rozmiaru i pozycji obrazu 

tła  

1.  Kliknij Display, następnie Modify Template.  

2.  Przeciągnij obraz szablonu, aby przenieść go 

do nowego miejsca.  
Przeciągnij uchwyt, aby powiększyć lub 
zmniejszyć rozmiar obrazu szablonu.  

 

 

 

 

 

Określanie rozmiaru strony 
projektu 

 

1.  Kliknij Option, następnie Design Page 

Property.  

2.  Wybierz rozmiar strony projektu.  

 
Aby dopasować rozmiar Strony projektu do 
rozmiaru tamborka, wybierz Hoop Size, a 
następnie wybierz z listy rozwijanej żądany 
rozmiar tamborka.  
Aby określić własny rozmiar Strony projektu, 
wybierz Custom Size, a następnie wpisz lub 
wybierz żądaną szerokość i wysokość Strony 
projektu.  

3.  Kliknij OK.  

 

 Wskazówka 
Aby przywrócić domyślne ustawienia rozmiaru 
tamborka (100 × 100 mm), kliknij Default.  

 

Uwaga 
Nie wybieraj większego rozmiaru tamborka od 
tego, jaki może zostać użyty w twojej hafciarce 
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Odręczne rysowanie nowego 
obrazka wektorowego 

 
Można otworzyć pustą Stronę projektu, aby 
narysować obrazek wektorowy lub utworzyć 
wzory z konturów zdjętych z wcześniej 
zapisanego pliku .pem.  

1.  Kliknij File, następnie New Figure Data.  

 Pojawi się nowa strona projektu.  

 

 Wskazówka 
 W etapie obrazka wektorowego, plik będzie 

zapisywany w formacie .pem.  

 Aby wczytać dane z zapisanego pliku .pem, 
użyj polecenia menu File - Import Figure.  

 

Edycja konturów 

 

■ Zaznaczanie konturów  

1.  Kliknij . 

2.  Kliknij kontur.  

3.  Aby zaznaczyć kolejny kontur, przytrzymaj 

naciśnięty klawisz  i kliknij inny kontur.  

■ Zmiana kształtu konturów  
Bliższe informacje na temat przesuwania 
punktów, wstawiania punktów, usuwania punktów 
oraz dzielenia/scalania linii w punkcie znajdziesz 
w rozdziale "Etap obrazka wektorowego" na 
stronie 148.  

■ Skalowanie konturów  

Skalowanie numeryczne:  

1.  Zaznacz kontur.  

2.  Kliknij Edit, następnie Numerical Setting, 

następnie Size.  

3.  Aby szerokość i wysokość były zmieniane 

proporcjonalnie, zaznacz pole wyboru Maintain 
aspect ratio.  

 

 
 

4.  Zdecyduj, czy szerokość i wysokość mają być 

określane jako wartość procentowa (%), czy jako 
konkretny rozmiar (w milimetrach lub calach).  

5.  Wpisz lub wybierz żądaną szerokość i 

wysokość.  

6.  Kliknij OK.  

■ Pionowe lub poziome odbicie 

lustrzane konturów 

1.  Zaznacz kontur.  

2.  Kliknij Edit, następnie Mirror, następnie 

Horizontal, lub kliknij na pasku narzędzi.  
Kliknij Edit, następnie Mirror, następnie Vertical, 

lub kliknij  na pasku narzędzi.  

■ Obracanie konturów  

Obracanie ręczne:  

1.  Zaznacz kontur.  

2.  Kliknij Edit, następnie Rotate, lub kliknij . 

3.  Ustaw wskaźnik myszy nad jednym z 

uchwytów, a następnie przeciągnij uchwyt 
obracania.  
 

Obracanie numeryczne:  

1.  Zaznacz kontur.  

2.  Kliknij Edit, następnie Numerical Setting, 

następnie Rotate.  

3.  Wpisz lub wybierz żądany kąt obrotu.  

 

 

 Wskazówka 
 Kąt obrotu można również określić 

przeciągając czerwoną strzałkę  w oknie 
dialogowym Rotate.  

 

4.  Kliknij OK.  
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Rysowanie linii łamanej 

 
Tryb rysowania linii umożliwia dodanie do twojego 
wzoru linii łamanych. Linia łamana składa się z 
jednej lub kilku sąsiadujących linii prostych, 
ułożonych w taki sposób, że punkt końcowy 
jednej linii prostej stanowi punkt początkowy 
kolejnej.  
 
Jeżeli narysowana linia łamana nie tworzy 
zamkniętych powierzchni, pozostaje ona zwykłym 
konturem i na etapie określania atrybutów ściegu 
możesz wybrać tylko atrybuty ściegu tylko dla 
samej linii.  
 
Jeżeli narysowana linia łamana tworzy zamknięte 
powierzchnie, na etapie określania atrybutów 
ściegu możesz wybrać rodzaj ściegu oraz kolory 
zarówno dla konturu, jak i dla powierzchni.  
 
Jeżeli narysujesz linię przecinającą istniejącą 
powierzchnię, powstaną dwie oddzielne 
powierzchnie i będzie możliwość ustawienia 
atrybutów ściegu dla każdej z tych powierzchni 
oraz dla oddzielającej je linii. 
 

 
Linia łamana bez 

zamkniętej powierzchni 

 
Linia łamana z 
powierzchnią 

 
Linie łamane z dwiema powierzchniami 

 
Bliższe informacje dotyczące rysowania linii 
znajdziesz w rozdziale "Dodawanie linii do 
obrazka wektorowego" na stronie 148. 

 

Zmiana ustawień aplikacji 

 

■ Zmiana ustawień siatki  
Jest możliwość włączania lub ukrywania siatki, 
która może być wyświetlana w postaci punktów 
lub linii ciągłych oraz określenia odległości 
między liniami siatki. (Funkcja ta jest dostępna 
tylko dla etapu obrazka wektorowego.)  
 

1.  Kliknij Display, następnie Grid Setup.  

 

 

2.  Aby wyświetlić siatkę, zaznacz pole wyboru 

Show Grid.  
Aby ukryć siatkę, wyczyść pole wyboru Show 
Grid.  

 

3.  Aby określić odstępy między liniami siatki, 

wpisz lub wybierz wartość w sekcji Grid interval.  

4.  Aby wyświetlić siatkę w postaci linii ciągłych, 

zaznacz pole wyboru with Axes.  
Aby wyświetlić siatkę w postaci punktów (punkty 
przecięcia linii siatki), wyczyść pole wyboru with 
Axes.  

5.  Kliknij OK, aby zastosować zmiany i zamknąć 

okno dialogowe.  
 

■ Zmiana jednostek miary  
Wyświetlane w aplikacji wartości mogą być 
wyrażone w milimetrach lub w calach.  

1.  Kliknij Option, następnie Select System 

Unit, a następnie wybierz żądane jednostki miary 
(mm lub cale).  

 

Wyświetlanie konturów w 
oknie pomocniczym 

 
Wszystkie kontury znajdujące się na Stronie 
projektu są wyświetlane w oknie pomocniczym, 
dzięki czemu mamy całościowy obraz konturu, 
podczas pracy nad obszarem szczegółowym. 
Ramka wyświetlanego obszaru (czerwony 
prostokąt) wskazuje część konturu wyświetlaną 
na Stronie projektu.  
Ponadto, w etapie obrazka wektorowego i w 
etapie określania atrybutów ściegu, okno 
pomocnicze może wyświetlać obraz użyty do 
utworzenia wzoru haftu lub utworzony wzór haftu i 
inny obraz.  
Aby pokazać lub ukryć okno pomocnicze, kliknij 
Display, następnie Reference Window lub kliknij 

lub naciśnij klawisz skrótu ( ).  

 

 

  

Punkt 
końcowy 

 Punkt 
początkowy 
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■ Powiększanie  
W oknie pomocniczym może być wyświetlana 
cała Strona projektu lub tylko wzór haftu.  

1.  Kliknij zakładkę Pan/Zoom, kliknij . 

 

■ Przesuwanie ramki wyświetlanego 

obszaru  
W oknie pomocniczym można zaznaczyć 
fragment konturu, który będzie wyświetlany na 
Stronie projektu.  

1.  Umieść wskaźnik myszy nad ramką 

wyświetlanego obszaru.  

2.  Przeciągnij ramkę wyświetlanego obszaru, 

aby otaczała wybrną część konturu.  
 Zaznaczona część konturu zostanie 
wyświetlona na Stronie projektu.  
 

■ Rysowanie nowej ramki 

wyświetlanego obszaru  
Zamiast przesuwać ramkę wyświetlanego 
obszaru, można na nowo ją narysować, aby 
wyświetlić wybraną część konturu na Stronie 
projektu.  

1.  Kliknij obszar, który chcesz wyświetlić na 

Stronie projektu, lub przeciągnij wskaźnik myszy 
nad żądanym obszarem konturu w oknie 
pomocniczym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Skalowanie ramki wyświetlanego 

obszaru  

1.  Ustaw wskaźnik myszy nad narożnikiem 

ramki wyświetlanego obszaru.  

2.  Przeciągnij narożnik, aby ustawić żądany 

rozmiar.  

■ Wyświetlanie innego obrazu 

pomocniczego  
W oknie pomocniczym można wyświetlić 
tworzony wzór haftu oraz inny obraz.  
 

1.  Kliknij zakładkę Image.  

 

2.  Kliknij Reference, następnie kliknij . 

 
 

3.  Wybierz obraz pomocniczy, a następnie kliknij  

Open.  
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Etap określania atrybutów ściegu 
Po zakończeniu edycji konturu na etapie obrazka wektorowego, przejdź do etapu określania atrybutów 
ściegu, w którym można określić atrybuty haftu. Przy pomocy narzędzi Zoom, wzór może zostać 
wyświetlony w powiększeniu lub w pomniejszeniu.  

 

 Wskazówka 
 Kolor oraz rodzaj ściegu można zmienić zarówno przed, jak i po zastosowaniu atrybutów haftu do 

powierzchni.  

"Kolor" na stronie 165 oraz "Rodzaj ściegu" na stronie 165.  

 Inne atrybuty rodzaju ściegu można zdefiniować w oknie dialogowym Sewing Attribute Setting,.  

“Określanie atrybutów haftu" na stronie 165.  

Przycisk paska narzędzi:  

1.  Kliknij  lub kliknij Stage, następnie To 

Sew Setting.  
 Na Stronie projektu zostanie wyświetlony wzór 
w etapie określania atrybutów ściegu.  

 

 

 Wskazówka 
W etapie określania atrybutów ściegu, w oknie 
dialogowym Design Page Property (które otwiera 
się po kliknięciu w menu Option, następnie 
Design Page Property),  można zmienić kolory 
Strony projektu oraz tło. 

 

Zastosowanie atrybutów haftu 
do obrysów oraz powierzchni 

 

■ Wyszywanie powierzchni 

Zatosowanie atrybutów haftu do 
powierzchni  

1.  Kliknij w Przyborniku.  

2.  Jeżeli to konieczne, zmień kolor oraz rodzaj 

ściegu.  

"Korzystanie z paska atrybutów haftu" na 

stronie 164  

 

3.  Kliknij zamkniętą powierzchnię, aby 

zastosować do niej atrybuty haftu.  
 Wokół zaznaczonej powierzchni pojawi się linia 
przerywana, a wybrane na pasku atrybutów haftu 
kolor i rodzaj ściegu zostaną do niej 
zastosowane. 

 
 

 

Uwaga 
Jeżeli nie jest możliwe zastosowanie atrybutów 
do wybranej powierzchni, wróć do etapu obrazka 
wektorowego, aby upewnić się, że powierzchnia 
jest zamknięta. Przy pomocy narzędzia Edycja 
punktów, edytuj linie łamane.  
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 Wskazówka 
 Mimo że powierzchnia wygląda na zamkniętą, 

brak możliwości określenia dla niej atrybutów 
haftu może oznaczać, że powierzchnia nie 
jest rzeczywiście zamknięta. Aby znaleźć 
miejsce otwarcia powierzchni, włącz tryb 
rysowania linii w etapie obrazka 
wektorowego, aby podzielić powierzchnię na 
mniejsze fragmenty i sprawdzić, do których 
powierzchni nie jest możliwe zastosowanie 
atrybutów haftu.  

 Do zamykania powierzchni przydatny jest tryb 
edycji punktów.  

 Po określeniu atrybutów haftu, kliknij prawym 
klawiszem myszy obszar, dla którego 
określono ustawienia, aby wyświetlić okno 
dialogowe Sewing Attribute Setting, w 
którym można przeglądać szczegółowe 
ustawienia atrybutów haftu.  

 

■ Wyszywanie obrysów  

1.  Kliknij  lub w Przyborniku.  

2.  Jeżeli to konieczne, zmień kolor oraz rodzaj 

ściegu.  

"Korzystanie z paska atrybutów haftu" na 

stronie 164.  

3.  Kliknij kontur, aby zastosować do niego 

atrybuty haftu.  
 Wokół zaznaczonego konturu pojawi się 
przerywana linia, a wybrane na pasku atrybutów 
haftu kolor oraz rodzaj ściegu zostaną 
zastosowane do konturu.  

 

 

 Wskazówka 

 Jeżeli w Przyborniku wybrano , 
ustawienia zostaną zastosowane tylko do 
fragmentu klikniętego konturu.  

 Po określeniu atrybutów haftu, kliknij prawym 
klawiszem myszy linię, dla której określono 
ustawienia, aby wyświetlić okno dialogowe 
Sewing Attribute Setting, w którym można 
przeglądać szczegółowe ustawienia 
atrybutów haftu.   

 

Korzystanie z paska atrybutów 
haftu 

 
Dostępny w etapie określania atrybutów ściegu 
Pasek atrybutów haftu pozwala wybrać kolor oraz 
rodzaj ściegu dla powierzchni oraz konturów.  
Dostępne atrybuty haftu zależą od narzędzia, jakie 
zostało wybrane w Przyborniku.  

Przykład 1: Jeżeli w Przyborniku wybrano . 

 
 

Przykład 2: Jeżeli w Przyborniku wybrano  lub 

. 

 
 

 

Wyszywanie powierzchni: 

Pozwala włączyć/wyłączyć 
wyszywanie powierzchni.  

 

Wyszywanie obrysów: Pozwala 

włączyć/wyłączyć wyszywanie 
obrysów.  

 

Kolor powierzchni, Kolor 
obrysu:  

Kliknij ten przycisk, aby określić 
kolor nici dla obrysu lub dla 
powierzchni.  

 

Rodzaj ściegu dla 
powierzchni, Rodzaj ściegu 
dla obrysu: Użyj tych list 

rozwijanych, aby określić rodzaj 
ściegu dla obrysu lub dla 
powierzchni.  
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■ Wyszywanie powierzchni / 

Wyszywanie obrysu  

 Włącza/wyłącza wyszywanie powierzchni;  

Włącza/wyłącza wyszywanie obrysu.  
 

 Wskazówka 
Po wyłączeniu wyszywania obrysu lub 
wyszywania powierzchni, obrysy lub powierzchnie 
nie będą wyszywane.   

 

1.  Kliknij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć 

wyszywanie.  
On: Wyświetlany jest przycisk koloru 
obrysu/koloru powierzchni oraz listy rozwijane 
rodzaju ściegu dla powierzchni/rodzaju ściegu dla 
linii.  

 
 

 
 

2.  Kliknij powierzchnię lub kontur, do których 

chcesz zastosować atrybuty haftu.  
Jeżeli wyszywanie powierzchni lub wyszywanie 
obrysu jest włączone, powierzchnie lub obrysy są 
wyświetlane w wybranym kolorze nici. Jeżeli 
wyszywanie powierzchni lub wyszywanie obrysu 
jest wyłączone, powierzchnie są wyświetlane w 
kolorze białym, a kontury są wyświetlane w 
postaci linii wypunktowanych.  

■ Kolor  

Kliknij ten przycisk, aby wybrać kolor nici dla 
obrysu lub dla powierzchni.  

1.  Kliknij przycisk Color.  

2.  Z listy rozwijanej Thread Chart, wybierz 

tabelę kolorów nici lub tabelę nici użytkownika.  

 

 

 

3.  Na liście kolorów nici wybierz kolor.  

 Nowy kolor zostanie wyświetlony na przycisku 
koloru powierzchni lub na przycisku koloru 
obrysu.  

 

 Wskazówka 
Bliższe informacje dotyczące czterech klawiszy, 
znajdujących się pod listą znajdziesz w rozdziale 
"Kolory specjalne" na stronie 95.  

 

4.  Kliknij powierzchnię lub kontur, aby 

zastosować do nich ustawienie koloru.  

■ Rodzaj ściegu  

 
Rodzaj ściegu dla obrysu 

 

Rodzaj ściegu dla 
powierzchni  

 
 
Przy pomocy tych list rozwijanych, określ rodzaj 
ściegu dla obrysu lub dla powierzchni.  

1.  Kliknij listę rozwijaną rodzaju ściegu.  

2.  Wybierz rodzaj ściegu.  

 
Rodzaj ściegu dla obrysu 

 

Rodzaj ściegu dla 
powierzchni 

 

3.  Kliknij powierzchnię lub kontur, aby 

zastosować do nich ustawienie rodzaju ściegu.  

■ Określanie atrybutów haftu  
W oknie dialogowym Sewing Attribute Setting, 
możesz wybrać różne atrybuty haftu dla obrysu i 
dla powierzchni  

Przycisk paska narzędzi:  

1.  Kliknij . 
 

 Wskazówka 

Po wybraniu w Przyborniku  w oknie 
dialogowym Sewing Attribute Setting pojawią 
się, atrybuty haftu dla powierzchni.  Po wybraniu 

w Przyborniku  lub  w oknie dialogowym 
Sewing Attribute Setting pojawią się atrybuty 
haftu dla obrysów. 

 

  

Wyszywanie 
powierzchni 
 

Wyszywanie 
obrysu 

 

Rodzaj ściegu do 
wyszywania powierzchni 

Rodzaj ściegu do 
wyszywania obrysu 

 

Kolor dla 
powierzchni 

 

Kolor dla 
obrysu 
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Tryb uproszczony: 
 

Dla wyszywania obrysu Dla wyszywania powierzchni 

  
 

Tryb zaawansowany: 
 

Dla wyszywania obrysu Dla wyszywania powierzchni 

  
 
 

:  
Kliknij, aby przywrócić ustawienie domyślne.  
 
To Expert mode/To Beginner mode:  
Kliknij, aby przełączyć tryb. 
 

: 
Kliknij, aby wczytać/zapisać ustawienia haftu.  
 

 "Zapisywanie najczęściej używanych atrybutów 

haftu" na stronie 109.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Hide Hint/Show Hint: 
Kliknij, aby wyświetlić i ukryć podgląd.  Po każdej 
zmianie atrybutów haftu można zobaczyć w nim 
podgląd haftu. 

H 

 Wskazówka 
Atrybuty haftu wyświetlone w oknie dialogowym 
zależą od wybranego rodzaju ściegu. 

 

2.  Aby wyświetlić tylko podstawowe atrybuty 

haftu i prostsze ustawienia, kliknij To Beginner 
mode.  
Aby wyświetlić wszystkie atrybuty haftu i 
wszystkie ustawienia dostępne dla wybranego 
rodzaju ściegu, kliknij To Expert mode.  

 

 Wskazówka 
Ustawienia, których nie można zmienić w trybie 
uproszczonym są zachowywane z trybu 
zaawansowanego. 

 

3.  Jeżeli to konieczne, zmień atrybuty haftu, 

wyświetlane w sekcji Line sew lub Region sew.  
 

 Bliższe informacje dotyczące różnych 

atrybutów haftu i ustawień znajdziesz w rozdziale 
"Atrybuty wyszywania obrysów" na stronie 98 
oraz "Atrybuty wyszywania powierzchni" na 
stronie 101 oraz "Atrybuty wyszywania 
powierzchni" na stronie 109. Ponadto, najczęściej 
używane atrybuty można zapisać. Bliższe 
informacje znajdziesz w rozdziale "Zapisywanie 
najczęściej używanych atrybutów haftu" na 
stronie 109. 

 

Uwaga 
Wszystkie ustawienia dokonane w oknie 
dialogowym są zapisywane i będą obowiązujące, 
dopóki nie zostaną zmienione.  

 

4.  Podczas wyświetlania atrybutów haftu dla 

obrysów, kliknij kontur, aby zastosować do niego 
atrybuty haftu.  
Podczas wyświetlania atrybutów haftu dla 
powierzchni, kliknij powierzchnię, aby zastosować 
do niej atrybuty haftu.  
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■ Tworzenie stopniowania  
Jeżeli zastosowałeś ścieg satynowy, ścieg 
wypełniający lub programowalny ścieg 
wypełniający, w różnych miejscach można 
dopasować gęstość koloru, tworząc własny wzór 
stopniowania.  

1.  W trybie zaawansowanym okna dialogowego 

Sewing Attribute Setting, zaznacz pole wyboru 
Gradation.  

2.  Kliknij Pattern.  

3.  Aby wybrać gotowy wzór stopniowania, kliknij 

żądany wzór w sekcji Select pattern.  

 

4.  Przy pomocy suwaków dopasuj gęstość 

wzoru stopniowania. 

5.  Kliknij OK.  

 

Uwaga 
W programie Design Center, nie ma możliwości 
wybrania dodatkowego koloru (służącego w 
programie Layout & Ediing jako domieszka). 

 

Zapisywanie najczęściej 
używanych atrybutów haftu 

 
Najczęściej używane atrybuty haftu można 
zapisać i wczytać je podczas ponownego 
określania właściwości haftu.  
Wykonuje się to w identyczny sposób, jak w 
programie Layout & Editing. Bliższe informacje 
znajdziesz w rozdziale "Zapisywanie najczęściej 
używanych atrybutów haftu" na stronie 109.  

 

 

 

 

 

 

Dodawanie efektów do ściegu 
kołowego i promieniowego 

 
Aby zwiększyć efekt dekoracyjny, w 
powierzchniach zdefiniowanych do wyszywania 
ściegiem kołowym lub promieniowym można 
przesunąć położenie punktu środkowego.  

1.  Kliknij  w Przyborniku.  

2.  Wybierz kolor i rodzaj ściegu (Concentric 

Circle Stitch lub Radial Stitch).  

3.  Kliknij powierzchnię.  

 Zostanie wyświetlony punkt środkowy ( ).  

4.  Przeciągnij punkt środkowy w nowe miejsce. 

 

 

 Wskazówka 
Aby przesunąć punkt środkowy później, kliknij 

, a następnie kliknij prawym klawiszem 
myszy powierzchnię z zastosowanym ściegiem 
kołowym lub promieniowym. Zostanie 
wyświetlony punkt środkowy, który będzie można 
przenieść.  
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Unikanie nachodzenia na 
siebie haftów lub powierzchni 
(wyszywanie obiektu z dziurą) 

 
Dzięki ustawieniu funkcji „wyszywania obiektu z 
dziurą”, unikniesz podwójnego haftowania 
nachodzących na siebie elementów.  Funkcji tej 
można użyć tylko wtedy, gdy jeden element jest 
całkowicie zawarty w drugim.  

1.  Kliknij  w Przyborniku.  

2.  Kliknij powierzchnię, w której zawarta jest w 

całości druga powierzchnia.  

 

3.  Kliknij OK, aby ustawić funkcję „wyszywania 

obiektu z dziurą”.  

 

 

 Wskazówka 
Aby anulować funkcję „wyszywania obiektu z 
dziurą”, kliknij białą wewnętrzną powierzchnię. 
Jeżeli powierzchnia wewnętrzna będzie miała ten 
sam kolor, co powierzchnia zewnętrzna, zostanie 
ona wyszyta dwukrotnie.  

 

 

 

 

 

 

Stosowanie stempli 

 
W etapie określania atrybutów ściegu programu 
Design Center, do powierzchni można 
zastosować stemple utworzone przy pomocy 
programu Programmable Stitch Creator. Do tej 
aplikacji dołączono kilka wzorów stempli. Przy 
pomocy programu Programmable Stitch Creator, 
można je edytować lub tworzyć swoje własne.  

Kliknij , aby zastosować stempel. Aby 

edytować zastosowany stempel, kliknij . 
Ustawienia dla stempli wybiera się w taki sam 
sposób, jak w programie Layout & Editing.  

“Stosowanie i edycja stempli" na stronie 114. 

 

Sprawdzanie i edycja 
kolejności haftowania 

 
Można sprawdzić oraz zmienić kolejność 
haftowania poszczególnych kolorów wzoru oraz 
kolejność haftowania obiektów tego samego 
koloru. 

1.  Kliknij  lub kliknij Sew, następnie Sewing 

Order.  

2.  Aby zmienić kolejność haftowania 

poszczególnych kolorów, zaznacz ramkę dla 
wybranego koloru, a następnie przeciągnij ją do 
żądanej pozycji.  
 Pojawi się czerwona linia, wskazująca pozycję, 
do której wstawiana jest ramka.  

 

 
 Wskazówka 
 Aby zaznaczyć kilka ramek, przytrzymaj 

naciśnięty klawisz lub i 
zaznacz kolejno wszystkie ramki.  

 Ramki, zawierające powierzchnie są 
oddzielone od tych zawierających kontury 
grubą pionową linią. Ramek nie można 
przenosić na przeciwną stronę linii.  

 Aby powiększyć wzór i uzyskać lepszy widok, 

kliknij .  
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3.  Aby zobaczyć kolejność haftowania kilku 

wzorów tego samego koloru, zaznacz ramkę, a 
następnie kliknij zakładkę Part.  
 Poszczególne wzory tego samego koloru 
zostaną wyświetlane w oddzielnych ramkach.  

 

4.  Aby zmienić kolejność haftowania wzoru, 

zaznacz ramkę z wybranym wzorem i przeciągnij 
ją do żądanej pozycji.  

5.  Kliknij OK, aby zastosować zmiany i zamknąć 

okno dialogowe.  

 

Sprawdzanie haftu 

 
Przy pomocy symulatora haftu można zobaczyć, 
w jaki sposób haft będzie wykonywany przez 
maszynę hafciarską.  
Aby obejrzeć haft przy użyciu symulatora haftu, 

kliknij  lub kliknij Display, następnie kliknij 
Stitch Simulator.  
Symulatora haftu używa się w taki sam sposób, 
jak w programie Layout & Editing.  

 "Sprawdzanie haftu" na stronie 66.  

 

Wyświetlanie wzorów haftu w 
oknie pomocniczym 

 
W etapie określania atrybutów ściegu, wzory 
haftu można wyświetlić w oknie pomocniczym w 
taki sam sposób, jak w etapie obrazka 
wektorowego.  

 “Wyświetlanie konturów w oknie 

pomocniczym" na stronie 161.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisywanie wzorów haftu 
 

Plik można zapisać na każdym etapie.  

■ Nadpisywanie  

1.  Kliknij  lub kliknij File, następnie Save.  

 Plik jest zapisywany.  

■ Zapisywanie z nową nazwą  
Bieżący plik można zapisać z inną nazwą, aby 
zachować oryginalny plik w niezmienionej postaci 
lub aby zachować różne wersje tego samego 
obrazu lub wzoru.  

1.  Kliknij File, następnie Save As.  

2.  Wybierz napęd oraz folder, a następnie wpisz 

nazwę pliku.  

 
 

 Wskazówka 
 Automatycznie są wybierane prawidłowe 

rozszerzenia.  

 W etapie obrazka oryginalnego obrazy są 
zapisywane w postaci pliku mapy bitowej 
(.bmp).  
W etapie obrysu, obrazy są zapisywane w 
postaci pliku .pel.  

 W etapie obrazka wektorowego i w etapie 
określania atrybutów ściegu, dane wzoru są 
zapisywane w postaci pliku .pem.  

 Jeżeli plik .pem nie jest importowany do 
programu Layout & Editing, nie można go 
zapisać na karcie i przenieść go do hafciarki.  

 "Importowanie do programu Layout & 

Editing" na stronie 152. 

 

Uwaga 
Jeżeli jako typ pliku wybierzesz format z 
poprzedniej wersji oprogramowania, zapisane 
pliki.pem będą mogły być otwierane przy pomocy 
tej wersji oprogramowania, lecz niektóre 
informacje mogą zostać utracone.  

 

3.  Kliknij Save, aby zapisać dane.  
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Informacje dotyczące Instrukcji obsługi (format PDF) 
 

 

 

 

 
Aby pomóc lepiej zrozumieć działanie oprogramowania PE-DESIGN, w Instrukcji obsługi (format PDF) 
zawarliśmy zaawansowany samouczek, porady i techniki oraz listy menu/narzędzi dla każdej z aplikacji. 
Ponadto, w niniejszym podręczniku znajduje się sekcja poświęcona rozwiązywaniu problemów. Zapoznaj 
się z nią, jeżeli podczas używania tego oprogramowania napotkasz jakiekolwiek problemy. 

 

Spis treści Instrukcji obsługi (format PDF) 

 
Samouczek (Zaawansowany) ……………….171  
Wprowadzanie monogramów …….………………….171 
Tworzenie aplikacji ……………………………………174  
Tworzenie projektów haftu podzielonych 
na sekcje ……………………………………………….176  
Tworzenie projektów dla tamborków  
wielopozycyjnych ……………………………………...182  

 
Zarządzanie plikami projektów haftu  
(Design Database) …………………………….187  
 
Podstawowe funkcje programu  
Programmable Stitch Creator ……………….199  
 
Tworzenie własnych wzorów ściegu 
(Programmable Stitch Creator) …................205  
 
Podstawowe funkcje programu  
Font Creator ……………………………………217  
 
Tworzenie własnych wzorów czcionki  
(Font Creator) …………………………………..225  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porady i techniki ………………………………237  
Powiększanie/Zmniejszanie wzorów haftu …………237  
Kierunek haftu …………………………………………237  
Kolejność haftowania …………………………………237  
Haftowanie dużych powierzchni ……………………..238  
Ścieg typu jump oraz odcinanie nitki …..……………238  
Czcionki odpowiednie do haftowania ……...………..239  
Tworzenie znaku w postaci konturu 
(Używanie tekstu przekształconego w kontur) ……..240  
Konwertowanie znaków (japońskich, chińskich,  
koreańskich, itd.) na wzory haftu ……………………241  

 
Menu/Narzędzia ………………………………..243  
Layout & Editing ……………………………………….243  
Design Center ………………………………………….249  
Design Database ………………………………………254  
Programmable Stitch Creator ………………………..256  
Font Creator ……………………………………………259  

 
Rozwiązywanie problemów ………………….262  
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Samouczek (zaawansowany) 
 

 

 

 

 

 

Wprowadzanie monogramów 
 
Przy pomocy funkcji monogramu, można tworzyć zdobione znaki, rozłożone w dekoracyjnym wzorze.  
Poniższa instrukcja przedstawia podstawowe etapy tworzenia monogramu.  
Przykładowy plik dla tego samouczka można znaleźć w poniższej lokalizacji.  
Dokumenty (Moje dokumenty)\PE-DESIGN 8\Tutorial\Tutorial_7 
 

 
 

Krok 1 Tworzenie monogramów 

Krok 2 Zmiana czcionki i rozmiaru znaków 

Krok 3 Zmiana koloru nici i rodzaju ściegu  

Krok 4 Dopasowanie rozmiaru i pozycji wzoru ozdobnego 
 

 

Krok 1 Tworzenie monogramów 

 

 Uruchom program Layout & Editing.  

 Kliknij , następnie .  

 
Diamond oraz Script to czcionki zaprojektowane 
specjalnie dla monogramów. Możliwe jest również 
użycie innych wbudowanych czcionek oraz 
czcionek TrueType. 
Na powyższej ilustracji pokazano, jak zmienić 
czcionkę, rozmiar i rodzaj ściegu.  

 Kliknij na Stronie projektu, w miejscu, w 
którym ma się pojawić monogram.  

 Przy pomocy klawiatury komputera wpisz 
"ABC"  
 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga 
 Znak można również wprowadzić, 

zaznaczając go w tablicy znaków, następnie 
klikając Insert lub po prostu klikając go 
dwukrotnie. 

 Nie jest możliwe wstawienie nowego wiersza. 

Po naciśnięciu klawisza , okno 
dialogowe zostanie zamknięte, a wzór 
monogramu zostanie wyświetlony na Stronie 
projektu. 

 

 Aby wokół lub po bokach monogramu dodać 
ozdobny wzór, zaznacz pole wyboru Add 
Decorative Pattern, a następnie, kliknij Select 
Pattern.  
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Samouczek (zaawansowany) 

 

 
 

 Kliknij dekoracyjny wzór, aby go zaznaczyć, 
a następnie kliknij Select.  

 

 Kliknij OK. 

 
 Monogram zostanie wyświetlony na Stronie 
projektu z wybranym wzorem ozdobnym.  

 

 

Krok 2 Zmiana czcionki i rozmiaru 
znaków 

 
Następnie, zmienimy czcionkę oraz rozmiar 
znaków monogramu.  

 Kliknij . Następnie kliknij monogram.  

 

 

 

 

 

 Zmień czcionkę. W tym celu kliknij strzałkę 
rozwijającą listę i wybierz czcionkę.  

 
 

 

 Wskazówka 
Diamond oraz Script to czcionki zaprojektowane 
specjalnie dla monogramów. Możliwe jest również 
użycie innych wbudowanych czcionek oraz 
czcionek TrueType.(Aby poznać więcej 
szczegółów, zobacz "Wprowadzanie 
monogramów" na stronie 90.)  

 

 Zmień rozmiar znaku.  

 
 

Krok 3 Zmiana koloru nici oraz rodzaju 
ściegu 

 
Dla monogramu, można zmienić kolor nici oraz 
rodzaj ściegu  

 Kliknij , następnie . 
Następnie kliknij monogram.  
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Próbka czcionki 
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Samouczek (zaawansowany) 

 

 
 

 

 Aby zaznaczyć pojedynczy znak, kliknij punkt 
dla znaku, który chcesz zaznaczyć. 

 
 

 Kliknij . 
Kliknięcie koloru na palecie kolorów spowoduje 
zmianę koloru nici dla zaznaczonego znaku.  

 

 Kliknij listę rozwijaną Stitch, kliknij strzałkę 
rozwijającą listę po prawej stronie, a następnie 
wybierz rodzaj ściegu.  
 Zostanie zmieniony rodzaj ściegu dla 
zaznaczonego znaku.  

 

 

 

 

 

Krok 4 Dopasowanie rozmiaru oraz 
pozycji wzoru ozdobnego 

 
Można dostosować rozmiar oraz pozycję wzoru 
ozdobnego.  

 Kliknij . Następnie kliknij wzór ozdobny.  

 
 

 Ustaw wskaźnik myszy nad jednym z 
uchwytów zaznaczonego wzoru.  
Przeciągnij uchwyt, aby ustawić żądany rozmiar 
wzoru.  

 

 Ustaw wskaźnik myszy nad zaznaczonym 

wzorem, aby jego kształt zmienił się na , a 
następnie przeciągnij wzór do wybranego 
miejsca.  
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Samouczek (zaawansowany) 

 

 

Tworzenie aplikacji 
Kreator Applique Wizard wyświetla instrukcje, pozwalające w łatwy sposób tworzyć aplikacje.  
Niniejsza instrukcja przedstawia podstawowe etapy tworzenia aplikacji.  
 

 

Tworząc aplikację, dane będziemy wprowadzać w następującej 
kolejności.  
 
1 Materiał aplikacji  
2 Pozycja aplikacji  
3 Fastrygowanie  
4 Ścieg pokrywający  
 
Bliższe informacje dotyczące wyszywania aplikacji znajdziesz w 
Instrukcji obsługi maszyny.  

 
Przykładowy plik dla tego samouczka można znaleźć w poniższej lokalizacji.  
Dokumenty (Moje dokumenty)\PE-DESIGN 8\Tutorial\Tutorial_8  
 

Krok 1 Tworzenie wzoru aplikacji 

Krok 2 Korzystanie z programu Applique Wizard 

 
 

Krok 1 Tworzenie wzoru aplikacji 

 
Aplikację można utworzyć z jakiegokolwiek 
kształtu. W poniższych krokach, narysujemy 
okrąg i utworzymy aplikację. 

 Uruchom program Layout & Editing.  

 Aby narysować okrąg, kliknij , następnie 

. 

 Następnie przeciągnij wskaźnik myszy na 
stronie projektu, aby uzyskać żądany rozmiar 
okręgu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krok 2 Korzystanie z programu 
Applique Wizard 

 

 Kliknij menu Sew, następnie Applique 
Wizard.  

 

 W sekcji Applique Material zaznacz Yes, 
jeżeli chcesz, aby był wyhaftowany obrys aplikacji 
na tkaninie, jako pomoc do wycinania lub No, 
jeżeli nie chcesz.  
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 Applique Position zaznacza pozycję 
wyszywania aplikacji na materiale podkładowym. 
 

 

 W sekcji Tack down, wybierz Yes, jeżeli 
chcesz, aby aplikacja była przyfastrygowana do 
tkaniny podkładowej lub No, jeżeli nie chcesz. Po 
wybraniu Yes, z listy rozwijanej wybierz ścieg 
fastrygi. Ponadto, możesz wybrać ścieg, który 
będzie użyty do fastrygi (ścieg satynowy, ścieg E 
lub ścieg V). 

 
 

Ścieg satynowy Ścieg E Ścieg V 

   

 

 W sekcji Covering Stitch, wybierz rodzaj 
ściegu oraz inne atrybuty wykończenia aplikacji.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Kliknij OK, aby zamknąć Applique Wizard i 
wyświetlić projekt na Stronie projektu. 

 
 
 Wygenerowany wzór aplikacji zostanie 
wyświetlony na Stronie projektu programu 
Layout&Editing.  
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Tworzenie projektów haftu podzielonych na 
sekcje 
Program Layout & Editing posiada funkcję tworzenia projektów haftu, podzielonych na sekcje, która jest 
przydatna, gdy tworzony wzór haftu, który jest większy, od rozmiaru tamborka.  
Przykładowy plik dla tego samouczka można znaleźć w poniższej lokalizacji.  
Dokumenty (Moje dokumenty)\PE-DESIGN 8\Tutorial\Tutorial_9  

Krok 1 Określanie rozmiaru strony projektu w programie Layout & Editing 

Krok 2 Tworzenie projektu haftu 

Krok 3 Sprawdzanie kolejności haftowania 

Krok 4 Mocowanie stabilizatora do tkaniny 

Krok 5 Zaznaczanie pozycji haftu 

Krok 6 Zakładanie tkaniny na tamborek 

Krok 7 Haftowanie 
 

 

Krok 1 Określanie rozmiaru strony 
projektu w programie Layout&Editing 

 
Najpierw określimy rozmiar Strony projektu, aby 
odpowiadała rozmiarowi projektu haftu.  

 Uruchom program Layout & Editing.  

 Kliknij Option, następnie Design Page 
Property.  

 
 

 Wybierz opcję  Custom Size, a następnie 
wpisz lub wybierz żądaną szerokość i wysokość 
strony projektu.  
Zakres ustawień dla szerokości i wysokości to 
100 mm do 1000 mm.  
Dzięki tej opcji możesz dokładnie ustawić 
szerokość oraz wysokości projektu. W tym 
przykładzie, ustal szerokość na 230 mm, a 
wysokość na 330 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kliknij listę rozwijaną Section Size (for Hoop 
Size), a następnie wybierz rozmiar sekcji (rozmiar 
twojego tamborka). W tym przykładzie, wybierz 
120 x 170 mm (130 x 180 mm).  

 
 

 Wskazówka 
 Przy ustawieniu Section Size (for Hoop 

Size), szerokość i wysokość sekcji są o 10 
mm mniejsze, niż rzeczywisty rozmiar 
tamborka, aby pozostała przestrzeń do 
szczegółowego pozycjonowania sekcji. To 10 
mm jest przeznaczone na zakładkę.  

 Nie jest konieczne, aby ustawienie Section 
Size (for Hoop Size) odpowiadało 
rozmiarowi strony projektu. Wybierz taki 
rozmiar tamborka, jaki będzie używany do 
wyszywania.  

 

 Kliknij OK. 
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Krok 2 Tworzenie projektu haftu 

 
W tym przykładzie, użyjemy jeden z wzorów haftu 
koronkowego, dołączonych do oprogramowania. 

 Kliknij File, następnie Import lub kliknij . 

 

 Kliknij , następnie , 
następnie kliknij folder Dokumenty (Moje 
Dokumenty), następnie PE-DESIGN8, 
następnie Sample, następnie Layout & Editing.  
Następnie, wybierz plik Largelace.pes.  
 

 

 "Importowanie projektów haftu" na stronie 

48.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krok 3 Sprawdzanie kolejności 
haftowania 

 
Przed wyszywaniem wzoru, sprawdź kolejność 
haftowania, aby zobaczyć, w jakiej kolejności 
będą wyszywane sekcje projektu i określić, które 
części tkaniny powinny być zamocowane na 
tamborku.  
Sekcje projektu są wyszywane w kolejności od 
lewej do prawej, z góry na dół.  
 

 Kliknij Option na pasku menu, a następnie 
kliknij Design Property.  

 

 

 Wskazówka 
Nie jest możliwe sprawdzenie kolejności 
haftowania, jeżeli zaznaczony jest wzór, zatem 
przed sprawdzaniem kolejności haftowania, 
anuluj zaznaczenie wzoru.  

 

 Aby wyświetlić informacje dotyczące 
kolejnych sekcji projektu haftu, kliknij Next lub 
Previous. 
Sprawdź projekt, a następnie kliknij Close.  

 
 

 

  

2 

1 

2 

1 

177 



 

Samouczek (zaawansowany) 

 

 
 

Uwaga 
Przed zapisaniem lub przeniesieniem wzoru 
haftu, utworzonego na spersonalizowanej Stronie 
projektu na kartę, na brzegach sekcji projektu 
zostaną dodane ściegi liniowe, ułatwiające 
wyrównanie sekcji projektu podczas wyszywania. 
Ściegi te zostaną wyświetlone w kolorze NOT 
DEFINED i nie można ich edytować. 

 “Wskazówka" na stronie 181.  

 

Krok 4 Mocowanie stabilizatora do 
tkaniny 

 
Do haftowania należy zawsze używać 
stabilizatora, aby ustabilizować tkaninę. Istnieje 
wiele rodzajów stabilizatorów. Typ, jaki należy 
zastosować zależy od typu tkaniny, na jakiej 
będziesz haftować. Dla projektów o dużych 
rozmiarach, które są podzielone na sekcje, 
stabilizator musi przylegać do tkaniny. 
Odpowiedni w tym przypadku jest stabilizator 
iron-on, stabilizator z klejem lub stabilizator 
mocowany przy pomocy kleju w aerozolu. Jeżeli 
używasz kleju w aerozolu, rozpyl klej na kawałku 
stabilizatora założonym na tamborek, który jest 
wystarczająco mocny dla całego haftu o dużym 
rozmiarze. W niektórych przypadkach, może być 
konieczne użycie dwóch kawałków stabilizatora.   

 

Uwaga 
 Najlepsze rezultaty uzyskasz, mocując na 

tkaninie stabilizator (jak opisano na tej 
stronie). Bez odpowiedniego stabilizatora, 
projekt może zostać wykonany nierówno z 
powodu fałdowania się tkaniny.  

 Sprawdź zalecenia podane na opakowaniu 
stabilizatora.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krok 5 Zaznaczanie pozycji haftu 

 
Przy pomocy szablonu, dopasowanego do 
rozmiaru używanego tamborka, zaznacz pozycję 
haftu na tkaninie.  

 

 Wskazówka 
 Szablony są dołączone do oprogramowania.  

 Szablony można również wydrukować przy 
pomocy drukarki. Znajdziesz je w folderze 
Template..  

 Pliki szablonów PDF zostały sporządzone w 
swoim rozmiarze rzeczywistym. Potwierdź 
właściwości drukowania twojego programu 
Adobe® Reader®. Jeżeli wybrano 
właściwości drukowania, takie jak 
"Dopasowanie rozmiaru do strony", program 
Adobe® Reader® automatycznie zmienia 
rozmiar pliku PDF. Zatem, przed 
drukowaniem, należy anulować zaznaczenie 
tych opcji. 

 

 Wykonaj otwór w miejscach zakończeń 
strzałek na szablonie. 

 
 

 Połóż szablon na tkaninie, a następnie 
umieść końcówkę pisaka w każdym z otworów, 
aby zaznaczyć punkty.  

 

 Połącz punkty, zaznaczone na tkaninie, aby 
powstały linie pomocnicze.  
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 Połóż szablon na tkaninie i zaznacz punkty 
A, B, C oraz D.  

 

 Aby zaznaczyć obszar na prawo od 
wcześniej zaznaczonego obszaru, wyrównaj 
punkty A i D na szablonie z oznaczeniami B i C 
na tkaninie.  

 

 Aby zaznaczyć obszar poniżej wcześniej 
zaznaczonego obszaru, wyrównaj punkty A i B na 
szablonie z oznaczeniami C i D na tkaninie.  

 

 Powtórz kroki od 4 do 6, aby zmienić pozycję 
szablonu i narysować pozycję haftowania dla 
każdej sekcji wzoru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga 
 Miejsce przecięcia się linii poziomej i 

pionowej wskazuje środek tamborka.  

 Umieść szablon na tkaninie, uwzględniając 
sposób, w jaki tkanina będzie rozłożona 
tamborku, a następnie narysuj linie, aby 
wskazać pozycję haftu. Ponieważ na 
szablonie dla dużych tamborków, nie są 
narysowane wszystkie obszary haftu, uważaj, 
aby obszar haftu nie wychodził poza 
zaznaczony obszar na tkaninie, jak pokazano 
poniżej.  

 
 

 

Krok 6 Zakładanie tkaniny na 
tamborek 

 
Przy pomocy plastikowego arkusza, wyrównaj 
linie pomocnicze wydrukowane na arkuszu z 
oznaczeniami na tkaninie. Następnie, umieść 
tkaninę na tamborku, uważając, aby była ona 
prawidłowo wyrównana.  
 

 Umieść plastikowy arkusz w obręczy 
wewnętrznej tamborka, a następnie umieść je na 
tkaninie, wyrównując linię środkową plastikowego 
arkusza z liniami pomocniczymi (narysowanym na 
tkaninie) dla pierwszej sekcji wzoru, która będzie 
haftowana. 
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 Zachowując linie pomocnicze karty 
wyrównane z liniami pomocniczymi dla pierwszej 
sekcji wzoru, umieść tkaninę oraz wewnętrzną 
obręcz tamborka w obręczy zewnętrznej, a 
następnie dobrze napnij tkaninę. 

 
 

 Ukończ umieszczanie tkaniny na tamborku i 
zdejmij plastikowy arkusz.  

 

 

 

Uwaga 
 Połóż tkaninę oraz tamborek na płaskiej 

powierzchni, a następnie upewnij się, że 
wewnętrzna obręcz jest wystarczająco 
ściśnięta, aby jej górny brzeg był wyrównany 
z górnym brzegiem obręczy zewnętrznej.  

 Jeżeli nie używasz plastikowego arkusza, w 
ułożeniu tkaniny w pionie i w poziomie mogą 
pomóc oznaczenia, znajdujące się na 
tamborku.  
Ponieważ w niektórych hafciarkach punkt 
środkowy nie leży w środku, aby uzyskać 
najlepsze rezultaty, należy używać 
plastikowego arkusza.  

 Tkaninę można założyć na tamborku również 
przy użyciu stabilizatora z klejem, który 
można założyć na tamborek oddzielnie. 
Zdejmij papier ochronny, następnie ostrożnie 
wyrównaj tkaninę na powierzchni z klejem, 
używając, jako prowadnicy, plastikowego 
arkusza.  

 Porada: tkaninę możesz założyć na tamborku 
łatwiej, jeżeli zastosujesz dwustronną taśmę 
klejącą na tylnej części obręczy wewnętrznej, 
która jest umieszczana na tkaninie, a 
następnie umieścisz tkaninę między obręczą 
wewnętrzną i zewnętrzną.  

 

Krok 7 Haftowanie 

 
Teraz jesteśmy gotowi na wyhaftowanie projektu.  
 

 Po przesłaniu dużego projektu haftu do 
hafciarki, na jej ekranie wzór będzie wyświetlany 
jak poniżej. W tym przykładzie, wybierz pierwszą 
sekcję wzoru haftu (Aa). 

 
 

 

 Wskazówka 
Jeżeli w sekcji Aa nie ma żadnych ściegów, 
wybierz pierwszą sekcję, zawierającą ściegi. 
Wybierz polecenie menu Option - Design 
Property, aby sprawdzić kolejność haftowania.  

 

 Zamocuj tamborek w hafciarce, a następnie, 
przy pomocy funkcji układu haftu w maszynie, 
wyrównaj pozycję igły z punktem przecięcia linii 
narysowanych na tkaninie.  

 Wyhaftuj wybrany wzór.  

 Zdejmij tamborek z hafciarki, a następnie 
tkaninę z tamborka.  

 Załóż na tamborek tkaninę dla następnej 
sekcji projektu.  

 "Zakładanie tkaniny na tamborek" na stronie 

179.  
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 Wskazówka 
Podczas zapisywania lub przesyłania na kartę 
haftu utworzonego na spersonalizowanej Stronie 
projektu, na brzegach sekcji projektu dodawane 
są ściegi wyrównujące (pojedyncze linie ściegu 
liniowego w kolorze NOT DEFINED, o długości 
7.0 mm i rozpoczynające się ściegami stałymi o 
długości 0.3 mm).  
(Ściegi wyrównujące są wyświetlane w 
podglądzie wydruku i drukowane na czerwono.)  
Przykład zakładania tkaniny na tamborek przy 
pomocy ściegów wyrównujących dla pliku 
Largelace.pes (Plik Largelace.pes znajdziesz w 
folderze Dokumenty (Moje dokumenty)\ PE-
DESIGN 8\Sample\Layout & Editing):  
 
1) Wyhaftuj lewą górną sekcję projektu.  
 Ściegi wyrównujące są wyszywane na dole i z 
prawej strony sekcji projektu haftu.  

 
2) Na tamborek załóż tkaninę dla prawej górnej 
sekcji projektu w taki sposób, aby lewa strona 
tamborka była wyrównana ze ściegiem 
wyrównującym po prawej stronie sekcji projektu 
wyszytej w kroku 1, a następnie wyhaftuj projekt.  
 Przed wyhaftowaniem sekcji projektu, z lewej 
strony wyszywany jest ścieg wyrównujący. 
Upewnij się, że ten ścieg wyrównujący jest 
wyrównany ze ściegiem wyrównującym wyszytym 
w kroku 1.  
Po wyhaftowaniu sekcji projektu, na dole sekcji 
projektu wyszywany jest ścieg wyrównujący. 

 

 

 

 Wskazówka 
3) Załóż na tamborek tkaninę dla lewej dolnej 
sekcji projektu w taki sposób, aby górny brzeg 
tamborka był wyrównany ze ściegiem 
wyrównującym na dole sekcji projektu wyszytej w 
kroku 1, a następnie wyhaftuj projekt.  
 Przed wyhaftowaniem sekcji projektu, u góry 
wyszywany jest ścieg wyrównujący. Upewnij się, 
że jest on wyrównany ze ściegiem wyrównującym 
wyszytym w kroku 1.  
Po wyhaftowaniu sekcji projektu, z prawej strony 
sekcji projektu wyszywany jest ścieg 
wyrównujący.  

 
4) Załóż na tamborek tkaninę dla prawej dolnej 
sekcji projektu w taki sposób, aby lewy brzeg 
tamborka był wyrównany ze ściegiem 
wyrównującym z prawej strony sekcji projektu 
wyszytej w kroku 3, a górna tamborka była 
wyrównana ze ściegiem wyrównującym na dole 
sekcji projektu, wyszytej w kroku 2, a następnie 
wyhaftuj projekt.  
 Przed wyhaftowaniem sekcji projektu, z lewej 
strony oraz u góry wyszywany jest ścieg 
wyrównujący. Upewnij się, że te ściegi 
wyrównujące są wyrównane ze ściegami 
wyrównującymi wyszytymi w kroku 3 i w kroku 2.  

 

 

 Kontynuuj zakładanie tkaniny na tamborek i 
haftowanie, dopóki nie wyszyjesz całego projektu 
haftu.  
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Tworzenie projektów dla tamborków 
wielopozycyjnych 
Ten program umożliwia tworzenie projektów wielopozycyjnych, które można wyszywać przy pomocy 
tamborka wielopozycyjnego, zainstalowanego w twojej hafciarce.  

 
Przykład tamborka wielopozycyjnego: Tamborek 100 × 172 mm 

 
Chociaż rozmiar projektu, jaki można wyhaftować przy użyciu tamborka wielopozycyjnego wynosi 130 x 
180 mm (lub 100 x 100 mm, w zależności od obszaru haftu hafciarki), najpierw określ, w której z trzech 
pozycji (oznaczonych na powyższej ilustracji jako a, b i c) zostanie zainstalowany tamborek wielopozycyjny 
i określ orientację projektu.  
Rozmiar każdej sekcji projektu może być taki duży, jak obszar haftu hafciarki.  
Przykładowy plik dla tego samouczka można znaleźć w poniższej lokalizacji.  
Dokumenty (Moje dokumenty)\PE-DESIGN 8\Tutorial\Tutorial_10 

 

Krok 1 Wybór rozmiaru strony projektu 

Krok 2 Tworzenie projektu 

Krok 3 Optymalizacja zmian tamborka 

Krok 4 Sprawdzanie wzoru 
 

 

 

 

Krok 1 Wybór rozmiaru strony 
projektu 

 

 W programie Layout & Editing, kliknij Option, 
następnie Design Page Property.  
 Pojawi się okno dialogowe Design Page 
Property.  

 

 

 Wybierz Hoop Size, a następnie z listy 
rozwijanej wybierz rozmiar strony projektu 130 x 
300 mm lub 100 x 172 mm.  

 

 Wskazówka 
 Ustawienia dla tamborków wielopozycyjnych 

są oznaczone symbolem „*” 

 Po sprawdzeniu rozmiarów tamborków 
dostępnych dla twojej maszyny, wybierz 
właściwy rozmir.  

 

Uwaga 
Ustawienia dla tamborka wielopozycyjnego nie są 
dostępne w oknie dialogowym Design Page 
Property programu Design Center.   
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Krok 2 Tworzenie projektu 

 

 Strona projektu wyświetli się na ekranie, jak 
pokazano poniżej. 

 

 

 Wskazówka 
Obszar a: Obszar haftu, dla tamborka 
wielopozycyjnego zainstalowanego w pozycji 
górnej.  
Obszar b: Obszar haftu, dla tamborka 
wielopozycyjnego zainstalowanego w pozycji 
środkowej.  
Obszar c: Obszar haftu, dla tamborka 
wielopozycyjnego zainstalowanego w pozycji 
dolnej.  
Wszystkie obszary są oddzielone liniami 
przerywanymi.  

 

 

 Utwórz projekt, spełniający następujące 
kryteria.  

 
Po zapisaniu projektu na kartę i sprawdzeniu 
zapisanego wzoru na hafciarce, będzie on 
wyświetlany jak poniżej.  

 Rozmiar jednego wzoru nie może 
przekraczać 100 x 100 mm (lub 130 x 180 
mm).  

 Każdy wzór musi zmieścić się w całości na 
pojedynczym obszarze (a, b lub c).  

 

 Wskazówka 

  
1: Pozycja tego wzoru jest prawidłowa, gdyż 
mieści się w całości w obszarze a.  
2: Pozycja tego wzoru jest prawidłowa, gdyż 
mieści się w całości w obszarze b lub w obszarze 
c.  
3: Rozmiar tego wzoru jest prawidłowy, lecz jego 
pozycję należy poprawić, gdyż nie mieści się w 
całości w żadnym z obszarów.  
(Będzie konieczna taka zmiana pozycji, aby wzór 
zmieścił się w obszarze b lub c.).  
4: Ten wzór należy poprawić, gdyż jest zbyt duży.  
(Będzie konieczna zmiana pozycji i rozmiaru, aby 
wzór zmieścił się w obszarze a, b lub c.)  

 

Uwaga 
Jeżeli wzór nie spełnia wyżej wymienionych 
warunków, przed następnym krokiem pojawi się 
ostrzeżenie.  

 

Krok 3 Optymalizacja zmian pozycji 
tamborka 

 
Dzięki funkcji optymalizacji zmian pozycji 
tamborka, kolejność haftowania wzorów 
utworzonych dla tamborków wielopozycyjnych 
będzie automatycznie optymalizowana, co 
zmniejsza ryzyko nieprawidłowego haftu lub 
nierównego pobierania tkaniny w przypadku zbyt 
częstych zmian pozycji tamborka.  
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Samouczek (zaawansowany) 

 

 
 

 Kliknij Sew, następnie Optimize hoop 
change.  

 

 Wskazówka 
 Jeżeli ta funkcja jest włączona, pojawi się 

przy niej zaznaczenie; Jeżeli ta funkcja jest 
wyłączona, nie będzie zaznaczona.  

 
 
Jeżeli funkcja optymalizacji zmian tamborka jest 
włączona, ustawiona przez ciebie kolejność 
haftowania zostanie zoptymalizowana tak, aby 
pozycja tamborka musiała być zmieniana 
możliwie najrzadziej. 
W przykładzie przedstawionym na tej stronie, 
kolejność haftu jest następująca: a (wzór 1)  b 
(wzór 2)  a (wzory 3 i 5)  c (wzory 4 i 6)  
Jeżeli funkcja optymalizacji zmian tamborka jest 
wyłączona, każdy wzór jest wyszywany zgodnie z 
ustawioną przez ciebie kolejnością haftowania.  
W przykładzie przedstawionym na tej stronie, 
kolejność haftu jest następująca: a (wzór 1)  b 
(wzór 2)  a (wzór 3)  c (wzór 4)  a (wzór 5) 
 (wzór 6)  
Ponieważ liczba zmian pozycji instalacji tamborka 
nie jest zoptymalizowana, zmiany mogą być 
częstsze, niż w przypadku włączenia 
optymalizacji.  

 

Uwaga 
Ponieważ w przypadku zbyt częstej zmiany 
pozycji instalacji tamborka wzór może zostać 
wyhaftowany nieprawidłowo lub tkanina może być 
nieprawidłowo pobierana, zalecamy włączanie 
funkcji optymalizacji zmiany tamborka. Włączenie 
tej funkcji spowoduje zmianę ustawionej przez 
ciebie kolejności wyszywania, więc przed 
rozpoczęciem haftowania, należy ją sprawdzić. 

 

 

Krok 3 Sprawdzanie wzoru 

 

Uwaga 
Zanim klikniesz to polecenie, upewnij się, że nie 
jest zaznaczony żaden wzór. Jeżeli został 
wybrany wzór, wyświetlone zostaną informacje 
dotyczące tylko tego wzoru.  

 

 Kliknij Option, następnie Design Property.  
Po pojawieniu się okna dialogowego Design 
Property, strona projektu jest automatycznie 
dopasowana do rozmiaru okna.  

 
 

 Wskazówka 
 W pierwszym wierszu okna dialogowego 

wyświetlana jest pozycja w kolejności 
instalacji tamborka dla aktualnego wzoru.  

 Na Stronie projektu wyświetlane są tylko te 
wzory, które można wyhaftować w bieżącej 
pozycji tamborka, a obszar haftu dla bieżącej 
pozycji tamborka jest obrysowany na 
czerwono.  

 Aby wyświetlić informacje dotyczące wzorów 
w kolejnych pozycjach tamborka, kliknij 
Previous lub Next. Na stronie projektu 
zostanie wyświetlony odpowiedni wzór oraz 
pozycja tamborka.   

 

Uwaga 
Jeżeli wzór jest większy niż obszar haftu lub jest 
on ustawiony w taki sposób, że nie mieści się 
całkowicie w obszarze haftu, zamiast tego okna 
dialogowego pojawi się komunikat błędu "Please 
change the object size or position". Wyświetl wzór 
powodujący błąd, zaznacz go i zmień jego 
rozmiar lub położenie.  
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Samouczek (zaawansowany) 

 

 
 

 

■ Zapisywanie projektu  
Cały projekt jest zapisywany jako pojedynczy plik 
(. pes).  

 

 Wskazówka 
Jeżeli rozmiar pliku lub ilość zmian kolorów jest 
większa, niż podana ilość lub jeden z wzorów nie 
mieści się w całości w obszarze haftu, pojawi się 
komunikat "Please change the object size or 
position. Do you want to save the data anyway?”.  
(„Zmień rozmiar obiektu lub pozycję. Czy chcesz 
mimo wszystko zapisać dane?”. 

 

■ Zapisywanie projektu na karcie  
Projekt dla tamborka wielopozycyjnego jest 
tworzony w taki sposób, że wzór dla każdej 
pozycji tamborka jest traktowany jako oddzielny 
wzór, a następnie wszystkie wzory są łączone.  
Gdy projekt tego typu jest zapisywany na karcie, 
zostanie zapisany jako kombinacja kilku wzorów.  

 
 

 

Ten wzór jest wyszywany, jeżeli tamborek 
znajduje się w pozycji górnej (pozycja a).  

 

Ten wzór jest wyszywany, jeżeli tamborek 
znajduje się w pozycji środkowej (pozycja 
b).  

 

Ten wzór jest wyszywany, jeżeli tamborek 
znajduje się w pozycji dolnej (pozycja c).  

 
Zatem, dla powyższego wzoru, kolejność 
wyszywania ze względu na pozycję tamborka, to 
b, a, następnie c.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi dotyczące haftowania przy pomocy 
tamborka wielopozycyjnego  
 

 Przed wyhaftowaniem projektu, wyszyj jego 
próbkę na skrawku tkaniny używanej do 
twojego projektu, przy pomocy takiej samej 
igły i takiej samej nici.  

 Zamocuj materiał stabilizujący na odwrotnej 
stronie tkaniny i dokładnie naciągnij tkaninę 
na tamborek. Jeżeli wyszywasz na cienkich 
lub rozciągliwych tkaninach, zastosuj dwie 
warstwy materiału stabilizującego. Bez 
materiału stabilizującego, tkanina może się 
nadmiernie rozciągać lub marszczyć, a haft 
może zostać wykonany nieprawidłowo.  

 Bliższe informacje dotyczące stabilizowania 
dużych projektów znajdziesz w rozdziale 
"Mocowanie stabilizatora na tkaninie" na 
stronie 178  

 Aby uniknąć wychodzenia haftu poza kontury, 
do wyszywania konturów stosuj ścieg 
zygzakowy. 

 
 Dla wzorów, w których tamborek musi być 

instalowany w różnych pozycjach, zaprojektuj 
wzór haftu w taki sposób, aby różne części 
wzoru na siebie nachodziły. Unikniesz w ten 
sposób, nieprawidłowego wyrównania 
podczas haftowania.  

 

 

 

  

Wzory 
nachodzą 
na siebie 
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Samouczek (zaawansowany) 

 

 
 

 

■ Drukowanie strony projektu dla 

tamborka wielopozycyjnego  
 
Jeżeli wybrano Stronę projektu dla tamborka 
wielopozycyjnego, na pierwszej stronie zostanie 
wydrukowany cały obraz Strony projektu, a 
następnie obrazy kolejnych sekcji wraz z 
informacjami na temat haftu (wymiary haftu, 
pozycja tamborka, kolor haftu i liczba ściegów), 
zatem liczba stron zależy od twojego projektu.  

 Jeżeli wybrano stronę projektu 130 x 300 
mm, wzór jest dzielony na sekcje o 
wymiarach 130 x 180 mm i każda z nich jest 
drukowana na oddzielnej stronie.  

 Jeżeli wybrano stronę projektu 100 x 172 
mm, wzór jest dzielony na sekcje o 
wymiarach 100 x 100 mm i każda z nich jest 
drukowana na oddzielnej stronie.  

 
Stronę projektu można wydrukować w 
następujący sposób: 
 
Jeżeli wybrano rozmiar rzeczywisty (Actual 
Size):  
Na pierwszej stronie drukowana jest cała strona 
projektu w rzeczywistym rozmiarze. (Jednak, w 
przypadku strony projektu 130 x 300 mm, obraz 
strony projektu jest drukowany w pomniejszeniu). 
Następnie drukowane są wzory wszystkich sekcji 
Strony projektu, zaczynając od wzoru 
wyszywanego przy pierwszej pozycji tamborka, a 
następnie, na oddzielnych stronach, drukowane 
są informacje na temat haftu dla tego wzoru.  
 
Jeżeli wybrano rozmiar pomniejszony (Reduced 
Size):  
Na pierwszej stronie drukowana jest cała strona 
projektu w rzeczywistym rozmiarze. (Jednak, w 
przypadku Strony projektu o wymiarach130 x 300 
mm, obraz strony projektu drukowany jest w 
pomniejszeniu). Następnie drukowane są wzory 
wszystkich sekcji Strony projektu, zaczynając od 
wzoru wyszywanego przy pierwszej pozycji 
tamborka razem z informacjami dotyczącymi 
haftu dla tego wzoru.  

 

 Wskazówka 
Jeżeli wybrano polecenie Print Preview w menu 
File, każda sekcja projektu wyświetlana jest tak, 
jak opisano powyżej.  
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Zarządzanie plikami projektów haftu (Design Database) 
 

 

 

 

 

Okno Design Database 
 

 

 
 
1 Pasek narzędzi  
Zawiera skróty do poleceń menu.  
2 Panel folderów  
Umożliwia dostęp do folderów, znajdujących się na 
komputerze oraz do wyników wyszukiwania.  
3 Przycisk odczytywania karty.  
Pozwala odczytać dane zapisane na karcie.  
4 Przycisk wyświetlania zawartości folderu  
Naciśnij, aby w miejsce panelu folderów i panelu 
zawartości pojawiła się zawartość folderu. 
5 Lista rozwijana rozmiarów tamborka  
Zapisując projekt na kartę, możesz wybrać rozmiar 
tamborka.  

 
6 Wskaźnik pojemności karty  
Wyświetla obszar, jaki wybrany wzór (wzór 
znajdujący się na liście do zapisania) zajmie na 
karcie.  
7 Przycisk zapisywania  
Po naciśnięciu tego przycisku, wybrany wzór 
(wzór znajdujący się na liście do zapisania) jest 
zapisywany na karcie.  
8 Przycisk anulowania zaznaczenia  
Naciśnięcie tego przycisku, anuluje zaznaczenie 
wybranego projektu (znajdującego się na liście do 
zapisania). 
9 Lista projektów do zapisania  
Wyświetlana jest lista projektów wybranych do 
zapisania na karcie.  
10 Przycisk Dodaj  
Po naciśnięciu tego przycisku, projekt 
zaznaczony w panelu zawartości pojawia się na 
liście do zapisania na karcie.  
11 Przycisk pokazywania / ukrywania okna 
zapisywania karty  
Naciśnij ten przycisk podczas zapisywania 
projektu na kartę. Kliknij ten przycisk, aby ukryć 
lub wyświetlić listę projektów do zapisania.  
12 Panel zawartości  
Wyświetla miniatury wszystkich projektów haftu, 
znajdujących się w wybranym folderze.  

 

Uruchamianie Design Database 
 

1.  Kliknij , a następnie wybierz Wszystkie 

Programy, następnie PE-DESIGN 8, następnie 
Tools, następnie Design Database.  

2.  Kliknij folder w panelu folderów.  

 W panelu zawartości po prawej stronie 
wyświetlane są wszystkie pliki haftów znajdujące 
się w folderze.  

 

 

 

 

 

 Wskazówka 
 Wyświetlane są pliki z następującymi 

rozszerzeniami. 
.pes, .phc, .dst, .exp, .pcs, .hus, .vip, .shv, 
.jef, .sew, .csd, .xxx, .pen  

 Pliki .pem nie są wyświetlane, ponieważ nie 
są odczytywane przez maszynę. Importuj 
wzór haftu z programu Design Center do 
programu Layout & Editing i zapisz wzór jako 
plik .pes.  

 “Importowanie do programu Layout & 

Editing" na stronie 152.  
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Zarządzanie plikami projektów haftu (Design Database) 

 

 

Sprawdzanie projektów haftu 
 

Podgląd plików 

 
Można wyświetlić podgląd projektu haftu.  

Przycisk paska narzędzi:  
 

1.  W panelu folderów, zaznacz folder, 

zawierający projekt haftu.  

2.  W panelu zawartości, zaznacz projekt haftu.  

3.  Kliknij , lub kliknij Display, następnie 

Preview.  

 

 

 Wskazówka 
Nie można zobaczyć podglądu plików zapisanych 
w formacie .pen. 

 

Sprawdzanie informacji o pliku 

 
W oknie dialogowym Property, można sprawdzić 
informacje na temat haftu, takie jak nazwa pliku, 
rozmiar, liczba ściegów, czas haftowania, liczba 
kolorów oraz data modyfikacji. Dodatkowo, w 
pliku .pes zapisane są informacje dotyczące 
projektu haftu.  

 

Uwaga 
 Wyświetlany czas haftowania jest 

szacunkowy. Rzeczywisty czas haftowania 
zależy od używanego modelu maszyny oraz 
wybranych ustawień.  

 Dla plików .pen. czas haftu nie jest 
wyświetlany. 

 

 

 

 

 

Przycisk paska narzędzi:  
 

1.  W panelu zawartości, zaznacz projekt haftu 

odpowiadający informacjom, które chcesz 
zobaczyć.  

2.  Kliknij  lub kliknij Display, następnie 

Property.  

Pliki inne niż 
PES i pliki PES 
(wersja 3.0 lub 
wcześniejsza)  
 

 

Pliki PES (wersja 
4.0 lub nowsza)  
 

 
 
 Jeżeli Strona projektu ma ustawiony rozmiar 
niestandardowy lub Rozmiar tamborka, który jest 
tamborkiem wielopozycyjnym (100 x 172 mm, 
130 x 300 mm), pojawi się okno dialogowe 
podobne do przedstawionego poniżej.  
 

 

 

 Wskazówka 
Czerwona ramka w oknie dialogowym wskazuje 
położenie wyświetlanej sekcji wzoru.  
Aby wyświetlić informacje dotyczące innych 

pozycji tamborka, kliknij  lub  . 
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Zarządzanie plikami projektów haftu (Design Database) 

 

 

Otwieranie projektów haftu 
 

Otwieranie plików przy 
pomocy programu Layout & 
Editing 

 
Można w łatwy sposób otwierać pliki .pes przy 
pomocy programu Layout & Editing.  

1.  W panelu folderów, wybierz folder, 

zawierający projekt haftu, który chcesz otworzyć.  

 

Uwaga 
Należy wybrać folder zawierający pliki.pes.  

 

2.  W panelu zawartości, zaznacz plik .pes.  

3.  Kliknij File, następnie Open in Layout & 

Editing.  
 Wybrany wzór haftu zostanie wyświetlony na 
nowej Stronie projektu.  

 

Importowanie plików do 
programu Layout & Editing 

 
Projekt haftu można w łatwy sposób importować 
do programu Layout & Editing. Możliwy jest 
import plików z następującymi rozszerzeniami:  
.pes, .phc, .dst, .exp, .pcs, .hus, .vip, .shv, .jef,  
.sew, .csd, lub .xxx  

1.  W panelu folderów, wybierz folder, 

zawierający projekt haftu, który chcesz 
importować do programu Layout & Editing.  

2.  W panelu zawartości, zaznacz projekt haftu.  

3.  Kliknij File, następnie Import Into Layout & 

Editing.  
 Wybrany projekt haftu pojawi się w oknie 
programu Layout & Editing.  

 

Uwaga 
Do programu Layout & Editing nie można 
importować plików w formacie .pen.  
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Zarządzanie plikami projektów haftu (Design Database) 

 

Organizowanie projektów haftu 
Projekty haftu można przenieść do różnych folderów, aby je posortować. Ponadto, można wybrać sposób 
wyświetlania projektów haftu: w widoku miniatur lub w widoku szczegółów.  
 

Tworzenie nowych folderów 

 
Aby efektywniej uporządkować wzory haftu, 
można utworzyć nowe foldery,.  

1.  W panelu folderów, po lewej stronie, wybierz 

folder.  

2.  Kliknij File, następnie Create New Folder.  

 W wybranym folderze pojawi się nowy pod-
folder. 

 

3.  Wpisz nazwę dla nowego folderu, a następnie 

naciśnij klawisz .  
 Nazwa folderu zostanie zmieniona.  

 

 

Przenoszenie/kopiowanie 
plików do innego folderu 

 
Program Design Database pozwala na łatwe 
przenoszenie projektów haftu z jednego folderu 
do drugiego.  

1.  W panelu folderów, zlokalizuj folder, do 

którego chcesz przenieść projekt haftu.  

2.  W panelu folderów, kliknij folder, który 

zawiera projekt haftu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Przeciągnij projekt haftu, znajdujący się w 

panelu zawartości do folderu wcześniej 
zlokalizowanego w panelu folderów.  

 
 Jeżeli oba foldery znajdują się na tym samym 
dysku, wybrany projekt haftu zostanie 
przeniesiony do drugiego folderu.  
 Jeżeli dwa foldery znajdują się na różnych 
dyskach, wybrany projekt zostanie do drugiego 
folderu skopiowany.  

 

 Wskazówka 
 Aby skopiować plik z jednego folderu do 

drugiego, jeżeli foldery znajdują się na tym 
samym dysku, podczas przeciągania projektu 

haftu przytrzymaj naciśnięty klawisz .  

 Aby przenieść plik z jednego folderu do 
drugieg, jeżeli foldery znajdują się na różnych 
dyskach, podczas przeciągania projektu haftu 

przytrzymaj naciśnięty klawisz .  

 Można również usunąć (lub skopiować) plik z 
bieżącego folderu, wybierając polecenie Cut 
(lub Copy) w menu Edit. Następnie można 
dodać plik do nowego folderu zaznaczając 
folder w panelu foldrów, następnie wybierając 
polecenie Paste w menu Edit.  

 

Zmiana nazwy pliku 
 

Program Design Database pozwala w łatwy 
sposób zmienić nazwę projektu haftu.  

 

Uwaga 
Program Design Database umożliwia zmianę 
nazwy projektu haftu tylko wówczas, gdy 
wyświetlone są informacje na temat haftu 
(polecenie Details w menu Display).  

 "Zmiana sposobu wyświetlania plików" na 

stronie 191.  
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Zarządzanie plikami projektów haftu (Design Database) 

 
 

 

1.  W panelu folderów, zaznacz folder, 

zawierający projekt haftu.  

2.  Zaznacz projekt haftu, następnie kliknij go 

ponownie.  
 Nazwa pliku zostanie podświetlona wewnątrz 
obramowania.  

 

3.  Wpisz nową nazwę projektu haftu, a 

następnie naciśnij klawisz .  

 

 Wskazówka 
Zmieniając nazwę pliku, nie można zmieniać 
rozszerzenia.  

 

Usuwanie plików 

 
Program Design Database pozwala na łatwe 
usuwanie projektów haftu.  

1.  W panelu folderów, zaznacz folder 

zawierający projekt haftu, który chcesz usunąć.  

2.  W panelu zawartości, zaznacz projekt haftu.  

3.  Naciśnij klawisz .  

 Plik zostanie przeniesiony do kosza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana sposobu wyświetlania 
plików 

 

Projekty haftu w panelu zawartości mogą być 
wyświetlane w postaci dużych miniatur, małych 
miniatur lub w postaci listy uporządkowanej 
według informacji dotyczących haftu.  

1.  Kliknij Display, a następnie w menu, które się 

pojawi wybierz sposób wyświetlania.  
Aby wyświetlać projekty haftu w postaci dużych 

obrazków, kliknij Large Thumbnails lub . 
 

 
 

Aby wyświetlać projekty haftu w postaci małych 

obrazków, kliknij Small Thumbnails lub .  

 
 

Aby wyświetlać projekty haftu w postaci listy 
zawierającej informacje dotyczące haftu, kliknij 

Details lub . 
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Zarządzanie plikami projektów haftu (Design Database) 

 

 

Wyszukiwanie projektu haftu 
Funkcja wyszukiwania umożliwia szybkie znalezienie żądanych projektów haftu (plików pes, .phc, .dst, 
.exp, .pcs, .hus, .vip, .shv, .jef, .sew, .csd, .xxx, lub .pen) w wybranym przez ciebie folderze zgodnie z 
wybranymi przez ciebie kryteriami wyszukiwania.  

 

1.  W panelu folderów, zaznacz folder.  

2.  Kliknij File, następnie Search.  

3.  Określ kryteria wyszukiwania. Zaznacz pole 

wyboru przy kryteriach, które chcesz uwzględnić 
w wyszukiwaniu.  

 
 
File Name 
Zaznacz, aby wyszukać pliki o określonej nazwie. 
W polu wpisz nazwę pliku.  

 

 Wskazówka 
Można również użyć maski ("?" zastępuje jeden 
znak, a "*” zastępuje wiele znaków).  

 
Format  
Zaznacz, aby wyszukać pliki określonego 
formatu. Zaznacz pola wyboru obok wybranych 
formatów pliku.  
Stitch Count 
Zaznacz, aby wyszukać pliki z określoną liczbą 
ściegów. W polach, wpisz dolną i górną granicę 
zakresu liczby ściegów.  
Color Count 
Zaznacz, aby wyszukać pliki z określoną liczbą 
kolorów. W polach, wpisz dolną i górną granicę 
zakresu liczby kolorów nici.  
Width 
Zaznacz, aby wyszukać pliki z wzorami o 
określonej szerokości haftu. W polach, wpisz 
dolną i górną granicę zakresu szerokości.  
Height 
Zaznacz, aby wyszukać pliki z wzorami o 
określonej wysokości haftu. W polach, wpisz 
dolną i górną granicę zakresu wysokości.  

 

 

 

 

 

 

 

Date Modified 
Zaznacz, aby wyszukać pliki z określoną datą 
modyfikacji. W polach, wpisz zakres dat 
modyfikacji (od kiedy do kiedy).  
 
Jeżeli wyszukujesz plików .pes, można ponadto 
określić następujące kryteria.  
Design Name 
Zaznacz, aby wyszukać pliki z określoną nazwą 
projektu. W polu wpisz nazwę projektu.  
Category 
Zaznacz, aby wyszukać pliki należące do 
określonej kategorii. W polu, wpisz specyficzne 
znaki lub kategorię haftu.  
Author 
Zaznacz, aby wyszukać pliki z określoną nazwą 
autora. W polu wpisz znaki, które chcesz 
wyszukać.  
Keywords 
Zaznacz, aby wyszukać pliki zawierające 
określone słowo kluczowe.  
W polu wpisz znaki, które chcesz wyszukać.  
Comment 
Zaznacz, aby wyszukać pliki z określonym 
komentarzem.  
W polu wpisz znaki, które chcesz wyszukać.  

 

 Wskazówka 
 Aby pliki były wyszukiwane również w 

podfolderach, zaznacz pole wyboru Search 
subfolders.  

 Wszystkie znaki wprowadzone w polu z 
etykietą File Name będą traktowane jako 
jeden ciąg znaków. Można także wyszukiwać 
pliki według słów kluczowych, rozdzielonych 
spacją po ich wpisaniu w polach sekcji 
Search Conditions (only for PES).  

 

4.  Kliknij Search.  

 Pojawi się lista plików odpowiadających 
określonym kryteriom wyszukiwania.  
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Konwertowanie plików projektów haftu na 
różne formaty 
Pliki projektów haftu można w łatwy sposób konwertować na pliki innego formatu (.pes, .dst, .exp, .pcs, 
.hus, .vip, .shv, .jef, .sew, .csd, lub .xxx).  

 

1. W panelu folderów, zaznacz folder, 

zawierający projekt haftu, który chcesz 
konwertować.  

2.  W panelu zawartości, zaznacz plik projektu 

haftu.  

3.  Kliknij File, następnie Convert Format.  

4.  Z listy rozwijanej Format Type, wybierz 

żądany format.  

 

 

 Wskazówka 
W formacie DST, można określić, czy nitka 
będzie odcinana po określonej liczbie kodów 
jump. Ponieważ liczba kodów zależy od używanej 
hafciarki, wpisz lub wybierz odpowiednią wartość 
w polu Number of jumps for trim. (Tą opcję 
można ustawić tylko po wybraniu formatu .dst) 

 

5.  W sekcji Output To: wybierz, czy nowy plik 

ma zostać dodany do tego samego folderu, co 
oryginalny plik (Same folder), czy do innego, 
określonego przez ciebie folderu (Following 
folder).  

 

 Wskazówka 
 Jeżeli do konwersji wybierzesz kilka plików o 

różnych formatach, a wybrałeś opcję Same 
folder, pliki tego samego formatu, co nowy 
plik nie zostaną przekonwertowane. Jeżeli 
jednak pliki są dodawane do innego folderu, 
niż folder oryginalny, pliki tego samego 
formatu, co nowy plik nie zostaną 
przekonwertowane, lecz zostaną skopiowane 
do drugiego folderu.  

 Aby zmienić folder,w którym będą 

zapisywane nowe pliki, kliknij . 

 

 

 

6.  Kliknij Convert.  

 Plik zostanie przekonwertowany, a w 
wybranym folderze pojawi się nowy plik.  

 

 Wskazówka 
Jeżeli dokonujesz konwersji pliku na plik .pes, 
kolory nici są zamieniane tak, jakby plik był 
importowany do programu Layout & Editing.  

 

Uwaga 
Nie można konwertować plików na format .phc 
oraz .pen.   
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Zapisywanie plików projektów haftu na 
karcie  

Wybrane pliki można zapisać na kartach. 
Zapisanie wzorów haftu na karcie pozwala na ich 
przeniesienie do hafciarki i wyhaftowanie.  

1.  Włóż kartę do nagrywarki kart USB.  

Można zapisać również inne pliki, niż pliki .phc.  

“Zapisanie projektu na karcie " na stronie 17.  

2.  Kliknij . 

 
 
 Pojawi się okno zapisywania wzorów na 
karcie.  

 
 
 

 

 Wskazówka 
Aby ukryć okienko zapisywanych wzorów, kliknij 

. 

 

 
Z listy rozwijanej Hoop Size, wybierz odpowiedni 
rozmiar tamborka.  

 

 

 

 

 

Uwaga 
Nie wybieraj większego rozmiaru tamborka od 
tego, jaki może zostać użyty w twojej hafciarce. W 
przeciwnym razie, utworzona karta nie będzie 
prawidłowo działała z twoją hafciarką.  

 

4.  Kliknij , a następnie wybierz 

folder, w którym zapisany jest plik projektu.  
 W panelu zawartości zostaną wyświetlone 
wszystkie pliki haftów, znajdujące się w 
wybranym folderze.  

5.  W panelu zawartości, wybierz plik haftu.  

6.  Kliknij  lub kliknij plik prawym 

przyciskiem myszy, a następnie kliknij Add to 
Writing List.  
 Zaznaczony plik zostanie dodany do listy 
wzorów do zapisania. 

 

 

 Wskazówka 
Plik można dodać do listy wzorów do zapisania 
również zaznaczając go w panelu zawartości, a 
następnie przeciągając do listy wzorów do 
zapisania. 

 

Uwaga 
Jeżeli wzór w wybranym pliku haftu jest większy 
od wybranego w kroku 3 rozmiaru tamborka lub 
liczba ściegów albo liczba kolorów dla wzoru 
przekracza maksymalną liczbę dla wybranego w 
kroku 3 tamborka, pliku nie można dodać do listy 
wzorów do zapisania.  
Na karcie zapisywane są tylko te projekty haftu, 
które znajdują się na liście wzorów do zapisania.  

 

 

  

Panel zawartości 

Lista wzorów do zapisania  
(Wybrane wzory)  
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 Wskazówka 
 Aby usunąć projekt haftu z listy do zapisania, 

zaznacz go, a następnie kliknij  lub 
kliknij projekt prawym klawiszem myszy, 
następnie kliknij Remove from Writing List. 

 Wzory utworzone na Stronie projektu o 
niestandardowym rozmiarze są zapisywane 
na karcie w formie podzielonej na sekcje o 
rozmiarze tamborka.  

"Wskazówka" na stronie 139.  

 

7.  Kontynuuj, dopóki nie wybierzesz wszystkich 

projektów haftu, które chcesz zapisać na karcie.  

 

 Wskazówka 
 Podczas tego procesu, wskaźnik wolnego 

miejsca pozwala zaplanować, które projekty 
zostaną zapisane na karcie. Przestrzeń 
zajmowana przez projekty znajdujące się na 
liście projektów do zapisania jest zaznaczona 
kolorem niebieskim.  

 
 Aby ponownie zapisać pliki haftu, przesłane 

na kartę, kliknij , aby zaznaczyć te 
pliki i przenieść je, w taki sam sposób, do listy 
wzorów do zapisania.   

 

8.  Po pojawieniu się projektów haftu do 

zapisania na liście, kliknij , aby je zapisać.  

9.  Kliknij OK.  

 Projekty haftu na liście wzorów do zapisania 
zostaną zapisane na karcie.  

 

Uwaga 
Nie wyciągaj karty i nie odłączaj kabla USB 
podczas zapisywania na niej wzorów (gdy 
wskaźnik LED miga).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Aby sprawdzić plik projektu haftu, który jest 

zapisywany na karcie, kliknij . 

 W panelu folderów pojawi się , a w 
panelu zawartości zostaną wyświetlone wszystkie 
projekty haftu zapisane na karcie.  

 

 

 

 Wskazówka 
 Projekty haftu zapisane na karcie są 

wyświetlane w panelu zawartości jako "Card 
Data".  

 Aby w panelu zawartości wyświetlić 

zawartość folderu, kliknij . Widok 

można przełączać, klikając  i 

.  
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Tworzenie katalogu projektów haftu 
 

Drukowanie 

 
Obrazy wszystkich projektów haftu, znajdujących 
się w wybranym folderze można wydrukować w 
formie katalogu.  

1.  W panelu folderów, wybierz folder, który 

zawiera projekty haftu.  

2.  Kliknij File, następnie Print Setup.  

3.  W sekcji Print Layout, wybierz sposób 

drukowania: każdy projekt na oddzielnej stronie, 4 
projekty na jednej stronie lub 12 projektów na 
jednej stronie.  

 

4.  W sekcji Color Description, wybierz, czy 

kolory nici mają być wyświetlane jako nazwy 
kolorów, czy w postaci marki i numeru nici.  

 

 Wskazówka 
W przypadku dlugich nazw marek i numerów nici, 
część tekstu może nie zostać wydrukowana.   

 

5.  Kliknij Print.  

 

 Wskazówka 
 Jeżeli w panelu zawartości zostały 

zaznaczone projekty haftu, wydrukowane 
zostaną tylko zaznaczone projekty.  

 Katalog można wydrukować, klikająć 
polecenie Print w menu File. Projekty haftu 
są drukowane zgodnie z ustawieniami, 
wybranymi w oknie dialogowym Print Setup.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisywanie jako plik HTML 

 
Zamiast drukować, katalog projektów haftu 
można zapisać w postaci pliku HTML.  
 

1.  W panelu folderów, wybierz folder, 

zawierający projekty haftu.  

2.  Kliknij File, następnie Create HTML.  

3.  Wybierz napęd oraz folder, a następnie wpisz 

nazwę pliku HTML.  

 

4.  Aby na pasku tytułu dodać tytuł, wpisz go w 

polu Page Title.  

5.  W sekcji Page Layout, wybierz, w jaki sposób 

projekty będą wyświetlane na stronie.  

6.  Kliknij Save.  
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Zapisywanie jako plik CSV 

 
Dla wybranych projektów haftu można utworzyć 
plik .csv, zawierający informacje na temat haftu 
(nazwa pliku, wymiary, liczba ściegów, liczba 
kolorów, ścieżka dostępu do pliku, właściwości 
pliku (tylko pliki .pes) oraz nazwy kolorów nici i 
numery nici).  

1.  W panelu folderów, wybierz folder, 

zawierający projekty haftu.  

2.  Kliknij File, następnie Create CSV.  

3.  Wybierz napęd oraz folder, a następnie wpisz 

nazwę pliku .csv.  

 

4.  Kliknij Save.  
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Podstawowe funkcje Programmable Stitch Creator 
 

 

 

 

 
Programmable Stitch Creator pozwala tworzyć i edytować wzory ściegu wypełniającego/stempli oraz wzory 
ściegu ozdobnego, które można wykorzystać zarówno w programie Layout & Editing, jak i w programie 
Design Center. Wzory ściegu wypełniającego/stempli można wykorzystać w programowalnych ściegach 
wypełniających oraz stemplach. Wzory te pozwalają zaprojektować bardziej ozdobne wzory ściegów.  

Okno Programmable Stitch Creator 
 

 

 

 

1 Pasek narzędzi  
Zawiera skróty do poleceń menu.  
2 Przybornik  
Pozwala zaznaczać i tworzyć wzory ściegu 
wypełniającego/stempli oraz ściegu ozdobnego.  
(W trybie ściegu ozdobnego cztery dolne 
przyciski nie są wyświetlane.)  
3 Okno podglądu  
Pozwala zobaczyć, jak będzie wyglądał 
wyhaftowany wzór.  
4 Strona projektu  
Część obszaru roboczego, którą można zapisać.  
5 Obszar roboczy  
 

 

 

Tworzenie wzoru ściegu wypełniającego / 
stempla 
Można edytować istniejące wzory ściegów programowalnych lub tworzyć nowe.  

 
 

Krok 1 Otwieranie wzoru ściegu wypełniającego/stempla 

Krok 2 Rysowanie linii w celu edycji wzoru ściegu wypełniającego/stempla 

Krok 3 Stosowanie efektów reliefu/graweru do wzoru ściegu wypełniającego/stempla 

Krok 4 Zapisywanie wzoru ściegu wypełniającego/stempla 

Krok 5 Korzystanie z wzoru ściegu wypełniającego/stempla w programie Layout & Editing 
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Krok 1 Otwieranie wzoru haftu 
wypełniającego/stempla 

 

Najpierw, otworzymy wzór ściegu 
wypełniającego/stempla do edycji. W tym 
przykładzie, użyjemy wzoru wave1.pas  

 Kliknij , a następnie wybierz Wszystkie 
Programy, następnie PE-DESIGN 8, następnie 
Tools, następnie Programmable Stitch Creator.  

 Kliknij File, następnie Open.  

 Wybierz plik wzoru wave1.pas z folderu 
Pattern, znajdującego się w folderze instalacji 
programu PE-DESIGN. (Na przykład, kliknij ikonę 
napędu, na którym zainstalowano 
oprogramowanie PE-DESIGN, następnie  
Program FIles, następnie Brother, następnie 
PE-DESIGN 8, następnie Pattern)  
Kliknij Open, lub kliknij dwukrotnie ikonę pliku.  

 
 

Krok 2 Rysowanie linii w celu edycji 
wzoru ściegu wypełniającego/stempla 

 

Teraz, przy pomocy narzędzia Linia w 
Przyborniku, narysujemy linie, przebiegające 
pomiędzy wyświetlonymi liniami.  

 

 Wskazówka 
W tym przykładzie, użyjemy ustawienia siatki 
Medium, zapisanego razem z wzorem. Bliższe 
informacje dotyczące ustawień siatki znajdziesz w 
rozdziale "Zmiana ustawień siatki" na stronie 215.  

 

 Kliknij . 

 Kliknij na stronie projektu, aby wstawić 
punkty 1 do 4.  

 

 

 

 Wskazówka 
 Rysowane w obszarze roboczym linie 

poziome i pionowe układają się zawsze 
wzdłuż linii siatki.  Punkty tworzone przez 
kliknięcie myszką są wstawiane w punktach 
przecięcia linii poziomych i pionowych siatki, 
pozwalając również na tworzenie linii 
ukośnych. Zatem, niezależnie od miejsca 
kliknięcia, punkt będzie automatycznie 
wstawiany w miejscu najbliższego przecięcia 
linii siatki.  

 Aby usunąć ostatnio wprowadzony punkt, 
kliknij prawym przyciskiem myszy.  

"Tworzenie wzoru w trybie ściegu 

wypełniającego/stempla" na stronie 208.  

 

 Kliknij dwukrotnie na stronie projektu, aby 
wstawić punkt 5 (punkt końcowy).  

 
 

 Powtórz poprzednie kroki, aby dodać kolejną 
falowaną linię między pierwszą, a drugą linią 
falowaną we wzorze po prawej stronie. 
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Krok 3 Dodawanie efektów reliefu i 
graweru do wzoru ściegu 
wypełniającego / stempla 

 
Po dodaniu do wzoru użytego jako 
programowalny ścieg wypełniający lub stempel 
efektu reliefu lub graweru, może on otrzymać 
wykończenie w postaci reliefu lub graweru. Aby to 
było możliwe, linie wzoru muszą tworzyć 
powierzchnie zamknięte. W naszym przykładzie, 
linie nie tworzą zamkniętych powierzchni. 
Będziemy więc musieli dodać linie zamykające.  

 Kliknij , kliknij na Stronie projektu, aby 
wstawić punkt 1, a następnie kliknij dwukrotnie na 
stronie projektu, aby wstawić punkt 2.  
Następnie, kliknij na stronie projektu, aby wstawić 
punkt 3, a następnie kliknij dwukrotnie na stronie 
projektu, aby wstawić punkt 4.  

 
 Wzdłuż górnego i dolnego brzegu Strony 
projektu rysowane są linie.  

 Kliknij  (Powierzchnia (grawer)), 
następnie kliknij pierwszą i czwartą powierzchnię 
fali.  
 Powierzchnie te będą wyświetlone w kolorze 
czerwonym i zostaną wyszyte krótkimi ściegami, 
dając efekt graweru. 

 

 

 

 

 

 

 

 Kliknij (Powierzchnia (relief)), następnie 
kliknij drugą i piątą powierzchnię fali.  
 Te powierzchnie będą wyświetlane w kolorze 
niebieskim i zostaną wyszyte ciągłymi ściegami, 
dając efekt reliefu.  

 
 

 

Krok 4 Zapisywanie wzoru ściegu 
wypełniającego / stempla 

 
Edytowany wzór można zapisać. Wzory ściegów 
wypełniających/stempli są zapisywane w formacie 
.pas.  

 Kliknij File, następnie Save As.  

 Wybierz napęd oraz folder, a następnie wpisz 
nazwę pliku.  
Kliknij Save.  

 

 Kliknij File, następnie Exit.  
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Krok 5 Korzyzstanie z wzoru ściegu 
wypełniającego / stempla w programie 
Layout & Editing 

 

 Uruchom program Layout & Editing.  

 Wybierz wzór haftu.  

 Z listy rozwijanej Region sew type, wybierz 
Prog.Fill Stitch. 

 Kliknij Sew, następnie Sewing Attribute 
Setting.  

 “Okno Layout & Editing" na stronie 47.  

 Kliknij ikonę  obok Programmable fill.  

 

 Wybierz napęd oraz folder, w którym wzór 
został zapisany w kroku 4.  

 

 Kliknij edytowany wzór ściegu 
wypełniającego/stempla, a następnie kliknij OK.  
 Wzór zostaje zastosowany do powierzchni 
wewnętrznej wzoru haftu.  

 

 

 

 Jeżeli to konieczne, zmień inne atrybuty 
haftu.  

 

 Wskazówka 
 Wzór ściegu wypełniającego/stempla 

możnarównież wybrać, naciskając . 

 “Stosowanie i edycja stempli" na stronie 114.  

 Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zobacz 
"Uwagi dotyczące programowalnych ściegów 
wypełniających oraz stempli" na stronie 109.  
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Tworzenie wzoru ściegu ozdobnego 
Teraz utworzymy nowy wzór ściegu ozdobnego. Wzory ściegów ozdobnych tworzy się w trybie ściegu 
ozdobnego.  

 
 
 

Krok 1 Włączanie trybu ściegu ozdobnego 

Krok 2 Rysowanie pojedynczej linii w celu utworzenia wzoru ściegu ozdobnego 

Krok 3 Zapisywanie wzoru ściegu ozdobnego  

Krok 4 Korzystanie z wzoru ściegu ozdobnego w programie Layout & Editing 
 

 

Krok 1 Włączanie trybu ściegu 
ozdobnego 

 

 Uruchom Programmable Stitch Creator.  

 Kliknij Mode, następnie Motif.  
 Aplikacja, przechodzi na tryb ściegu 
ozdobnego.  

 

 

Krok 2 Rysowanie pojedynczej linii w 
celu utworzenia wzoru ściegu 
ozdobnego 

 
W trybie ściegu ozdobnego można projektować 
oryginalne wzory zmieniając kształt pojedynczej 
linii. Wzory te można wykorzystywać do 
wyszywania obrysów oraz powierzchni w 
programie Layout & Editing oraz do wyszywania 
powierzchni w programie Design Center.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kliknij , następnie kliknij linię 
podstawową między punktem początkowym 
(kwadrat niebieski) i punktem końcowym (kwadrat 
czerwony).  
 Pojawi się pełny kwadrat.  

 

 Przeciągnij punkt.  
Podczas przeciągania, przesuwająca się linia 
zmienia kolor na zielony. 
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Podstawowe funkcje Programmable Stitch Creator 

 

 
 

 

 Wskazówka 
 Aby przesunąć punkt w poziomie lub w 

pionie, podczas przeciągania przytrzymaj 

naciśnięty klawisz .  

 Naciśnięcie klawisza strzałki przesuwa 
zaznaczony punkt o jeden znak siatki w 
kierunku strzałki. Jeżeli siatka nie jest 
wyświetlona, wzór przesuwa się o odległość 
mniejszą od najmniejszego odstępu między 
liniami siatki w kierunku strzałki.  

 Aby usunąć zaznaczony punkt, naciśnij 

klawisz. . 

 

Krok 3 Zapisywanie wzoru ściegu 
ozdobnego 

 
Utworzony wzór można zapisać. Wzory ściegów 
ozdobnych są zapisywane w formacie.pmf.  
Wzory te zapisuje się w identyczny sposób, jak 
wzory ściegu wypełniającego/stempla.  

 "Zapisywanie wzoru ściegu 

wypełniającego/stempla" na stronie 201. 
 

 

Krok 4 Korystanie z wzoru ściegu 
ozdobnego w programie Layout & 
Editing 

 

 Uruchom program Layout & Editing.  

 Wybierz wzór haftu.  

 Z listy rozwijanej Line sew type, wybierz 
Motif Stitch.  

 Kliknij Sew, następnie Sewing Attribute 
Setting.  

 “Okno Layout & Editing" na stronie 47.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kliknij ikonę  obok Pattern.  

 

 Wybierz napęd oraz folder, w którym wzór 
został zapisany w Kroku 4.  

 

 Kliknij wzór ściegu ozdobnego, a następnie 
kliknij OK.  
 Wzór zostanie zastosowany do konturów 
wzoru haftu.  

 

 Jeżeli to konieczne, zmień inne atrybuty 
haftu.  

 

 Wskazówka 
Wzór ściegu ozdobnego można zastosować, 
jeżeli do wyszywania powierzchni wybrano ścieg 
ozdobny, ścieg tunelowy lub ścieg 
wypunktowany.   
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Tworzenie własnych wzorów ściegu (Programmable Stitch 

Creator) 

 

 

 

 

 

 
W niniejszej części przedstawiono opisy różnych czynności, ustawień oraz środków ostrożności 
dotyczących używania programu Programmable Stitch Creator. Ponadto, zaprezentowano wiele 
przydatnych funkcji.  
Programmable Stitch Creator to aplikacja, która służy do tworzenia, edycji i zapisywania wzorów haftu, 
które można użyć jako programowalny ścieg wypełniający lub jako ścieg ozdobny. Przy pomocy dwóch 
możliwych trybów, można utworzyć dwa następujące typy wzorów.  
 

Wzory ściegów wypełniających/stempli  

 
 

 Te wzory można wykorzystać w programie Layout & Editing lub Design Center jako wzory stempli 
oraz wzory dla programowalnego ściegu wypełniającego.  

 Te wzory można tworzyć przy pomocy pojedynczej linii lub przy pomocy kilku linii. Ponadto, można 
je wykorzystać do tworzenia efektu reliefu/graweru dla wyszywanych powierzchni.  

 Te wzory należy tworzyć w trybie ściegu wypełniającego/stempla.  
 

 

 

 
grawer 

 

 
relief 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Wzory ściegów ozdobnych  

 
 Wzory te można wykorzystać w programie Layout & Editing i Design Center do wyszywania 

obrysów przy pomocy ściegu ozdobnego oraz do wyszywania powierzchni przy pomocy ściegu 
ozdobnego, ściegu tunelowego i ściegu wypunktowanego.  

 Te wzory można tworzyć przy pomocy pojedynczej linii lub przy pomocy kilku linii, co nadaje im 
wygląd rysunku wykonanego przy pomocy pojedynczej kreski i można je stosować do haftu 
ozdobnego.  

 Wzory te są tworzy się w trybie ściegu ozdobnego.  
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Otwieranie pliku wzoru 
 

 
Wcześnij zapisany plik wzoru można otworzyć do 
edycji.  

Przycisk paska narzędzi:  
 

1.  Kliknij , lub kliknj File, następnie Open.  

2.  Wybierz napęd oraz folder.  

 

 

Uwaga 
Aby otworzyć wzór ściegu wypełniającego/ 
stempla, wybierz folder, zawierający pliki .pas. 
Aby otworzyć wzór ściegu ozdobnego, wybierz 
folder, zawierający pliki .pmf.   

 

 Wskazówka 
 Aby zobaczyć pliki z wybranego folderu w 

postaci miniatur w oknie dialogowym 
Browse, kliknj Browse. 

 
 Zielona strzałka przechodząca przez środek 

wzoru ściegu informuje, że jest to wzór ściegu 
ozdobnego (.pmf). Pozostałe wzory to wzory 
ściegu wypełniającego/stempla (.pas).  

 Stemple są oznaczone czerwonym (efekt 
graweru wyszywany przy pomocy ściegu 
wypełniającego) lub niebieskim (efekt reliefu 
wyszywany przy pomocy ściegu satynowego) 
wypełnieniem.  

 

 

 

3.  Aby otworzyć plik, zaznacz go, a następnie 

kliknij Open, lub kliknij dwukrotnie ikonę pliku.  
 Zawartość wybranego pliku zostanie 
wyświetlona w obszarze roboczym.  

 

 

 Wskazówka 
Automatycznie zmieni się tryb, aby odpowiadał 
wybranemu wzorowi (Wypełniający/Stempel dla 
plików .pas lub Ozdobny dla plików .pmf).   

 

Otwieranie obrazu tła 

 
Można otworzyć obraz tła, służący jako szablon 
do rysowania nowego wzozru ściegu 
wypełniającego/stempla i ściegu ozdobnego. 
Można otworzyć różne typy plików  

 “Formaty plików graficznych" na stronie 19.  

1.  Kliknij File, następnie Template Open.  

2.  Wybierz napęd, folder i żądany plik.  

 

3.  Kliknij Open, aby otworzyć plik.  

 Obraz zostanie wyświetlony w obszarze 
roboczym.  
 

 

Uwaga 
W obszarze roboczym można otworzyć tylko 
jeden obraz. Po otwarciu innego obrazu, zostanie 
on wyświetlony w miejsce poprzedniego.  

 

 

 

 

 

 

 

  

206 



 

Tworzenie własnych wzorów ściegu (Programable Stitch Creator) 

 
 

Tworzenie nowego wzoru 
Możesz rozpocząć pracę z pustym obszarem 
roboczym, aby utworzyć nowy wzór ściegu.  
 

Przycisk paska narzędzi:  
 

1.  Kliknij , lub kliknij File, następnie New.  

 Pojawi się nowy obszar roboczy.  
 

Wybór typu wzoru 
 

Wybierz tryb, odpowiadający typowi wzoru do 
utworzenia.  

1.  Aby wybrać tryb ściegu wypełniającego/ 

stempla, kliknij Mode, następnie Fill/Stamp.  
Aby wybrać tryb ściegu ozdobnego, kliknij Mode, 
następnie Motif.  
 Zostanie wyświetlony pusty obszar roboczy w 
wybranym trybie.  

■ Tryb ściegu wypełniającego/ 

stempla  
W trybie ściegu wypełniającego/ stempla, można 
utworzyć wzór z pojedynczej linii lub z grupy linii, 
następnie można wypełnić zamknięte 
powierzchnie liniami, aby uzyskać efekt reliefu/ 
graweru.  
Przy pomocy narzędzia Linia, znajdującego się w 
Przyborniku, można rysować linie wzoru ściegu 
wypełniającego lub stempla, a przy pomocy 
narzędzia Powierzchnia (grawer), Powierzchnia 
(relief) i Powierzchnia (reset) można wypełniać i 
edytować zamknięte powierzchnie ściegu lub 
stempla.  
Metoda haftu dla programowalnego ściegu 
wypełniającego różni się od zwykłego ściegu 
wypełniającego, w którym nitka wyszywa 
niezmiennie w jednym kierunku. Wzór jest 
wyszywany w taki sposób, że igła obniża się 
bezpośrednio nad utworzonym wzorem.  

 

 

 
Przykład wzoru wybranego dla programowalnego ściegu 

wypełniającego 

 
 

■ Tryb ściegu ozdobnego  
W trybie ściegu ozdobnego można tworzyć wzory 
ściegów ozdobnych, zmieniając kształt pojedynczej 
linii.  
Zielona strzałka w środku prawego brzegu brzegu 
obszaru roboczego wskazuje kierunek wyszywania 
wzoru (ściegu).  
Wzdłuż zielonej strzałki wyświetlana jest różowa 
pojedyncza linia. Stanowi ona podstawę ściegu 
ozdobnego, którą można modyfikować, wstawiając, 
a następnie przenosząc punkty przy pomocy 
narzędzia Edit Point.  
Niebieski kwadrat z lewej strony obszaru 
roboczego wskazuje punkt początkowy tej linii, a 
kwadrat czerwony, z prawej strony - punkt końcowy 
ściegu.  
Punktu początkowego i punktu końcowego nie nie 
można usunąć i należy je ze sobą wyrównać w 
pionie. Jeżeli przesuniesz jeden z punktów do góry 
lub do dołu, drugi punkt zostanie automatycznie 
przesunięty w tym samym kierunku.  

 
Przykład wzoru  

Wyszywanie obrysu  Wyszywanie powierzchni  
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Podgląd wzoru podczas projektowania 
Można wyświetlić okno podglądu, aby widzieć obraz wzoru podczas jego tworzenia.  

 

1.  Jeżeli okno podglądu nie jest jeszcze 

wyświetlone, kliknij Display, następnie Preview.  
Zostanie wyświetlone okno podglądu dla wybranego 
trybu, jak pokazano poniżej.  
 

 
Tryb ściegu wypełniającego/ 
stempla 

 
Tryb ściegu ozdobnego 

 

 

Obraz w oknie podglądu jest na bieżąco 
uaktualniany w miarę wprowadzania zmian w 
obszarze roboczym.  

2.  Aby zamknąć okno podglądu, kliknij przycisk

, lub kliknij polecenie menu Display Preview, 
aby usunąć zaznaczenie opcji.  

 

 

 

 

Tworzenie wzoru w trybie ściegu 
wypełniającego/ stempla  
Przy pomocy narzędzia do rysowania linii można rysować linie łamane, aby utworzyć wzór ściegu 
wypełniającego/stempla.  
Podczas rysowania linie poziome i pionowe układają się równo z liniami siatki. Punkty tworzone przez 
kliknięcie myszką są wstawiane w punktach przecięcia linii poziomych i pionowych siatki, umożliwiając 
również rysowanie linii ukośnych. Niezależnie od miejsca kliknięcia, punkt jest wstawiany automatycznie w 
najbliższym miejscu przecięcia linii siatki.  
W zależności od wzoru, można wybrać inny rozmiar siatki. Ponadto, jeżeli wybierzesz None, punkt nie 
będzie wstawiany w najbliższym miejscu przecięcia, dzięki czemu można tworzyć wzory wygięte. Bliższe 
informacje dotyczące siatek oraz ich konfigurowania znajdziesz w rozdziale "Zmiana ustawień siatki" na 
stronie 215.  
 

1.  Kliknij  . 

2.  Kliknij w obszarze roboczym, aby wstawić 

punkt początkowy 1.  
A następnie, kliknij w obszarze roboczym, aby 
wstawić kolejny punkt 2.  

 

 

 Wskazówka 
Aby usunąć ostatnio wstawiony punkt, kliknij 
prawym przyciskiem myszy lub naciśnij klawisz 

. 

 

3. W ten sam sposób wstaw wszystkie pozostałe 

punkty, a następnie kliknij dwukrotnie ostatni z 

nich, lub kliknij go i naciśnij klawisz .  

 
 

4. Powtarzaj całą procedurę, dopóki wzór haftu 

wypełniającego/stempla nie zostanie ukończony.  
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Edycja wzoru w trybie ściegu 
wypełniającego/ stempla 

 

Zaznaczanie wzorów 

 

1.  Kliknij . 

2.  Kliknij wzór, który chcesz zaznaczyć.  

 Wokół wzoru pojawią się uchwyty informujące, 
że wzór jest zaznaczony.  

 

3.  Aby zaznaczyć kolejny wzór, przytrzymaj 

naciśnięty klawisz i kliknij inny wzór.  

 

 Wskazówka 
 Wzory można również zaznaczyć, 

przeciągając wskaźnik myszy w poprzek 
wzoru.  

 Jeżeli zaznaczyłeś wzory, których nie 
chciałeś zaznaczyć, kliknij pusty obszar 
obszaru roboczego, aby anulować 
zaznaczenie wzorów i ponów zaznaczanie.  

 

Przesuwanie wzorów 

 

1.  Ustaw wskaźnik myszy nad zaznaczonym 

wzorem.  

2.  Przeciągnij wzór do żądanego miejsca.  

 

 Wskazówka 
 Aby przesunąć wzór w poziomie lub w pionie, 

podczas przeciągania przytrzymaj naciśnięty 

klawisz .  

 Naciśnięcie klawisza strzałki powoduje 
przesunięcie zaznaczonego wzoru o jeden 
znak siatki w kierunku strzałki na klawiszu.  

 

 

 

 

 

 

Skalowanie wzorów 

 

1.  Ustaw wskaźnik myszy nad jednym z 

uchwytów zaznaczonego wzoru.  

2.  Przeciągnij uchwyt, aby ustawić żądany 

rozmiar zaznaczonego wzoru. 

 

 Wskazówka 
 Jeżeli podczas przeciągania uchwytu 

przytrzymasz naciśnięty klawisz , wzór 
zostanie powiększony lub zmniejszony od 
środka.  

 Aby uzyskać poziome odbicie lustrzane 

wzoru, kliknij , lub kliknij Edit, następnie 
Mirror, następnie Horizontal.  

 Aby uzyskać pionowe odbicie lustrzane 

wzoru, kliknij , lub kliknij Edit, następnie 
Mirror, następnie Vertical.  

 Aby obrócić zaznaczony wzór, kliknij  lub 
kliknij Edit, następnie Rotate, następnie 
przeciągnij uchwyt obracania.  

 Przy pomocy pozostałych przycisków lub 
poleceń menu, zaznaczone wzory można 
edytować także w inny sposób. Można je, na 
przykład, duplikować lub usuwać.  

 "Menu/Narzędzia" programu "Programmable 

Stitch Creator" na stronie 256.  

 

Zmiana kształtu wzoru ściegu 
wypełniającego/ stempla 

 
Punkty, które przesuwasz lub wstawiasz są 
umieszczane w punktach przecięcia poziomych i 
pionowych linii siatki. Niezależnie od tgo, gdzie 
zostanie przesunięty lub wstawiony punkt na linii, 
zostanie on automatycznie umieszczony w 
najbliższym punkcie przecięcia linii siatki.  
W zależności od ściegu, możesz wybrać inny 
rozmiar siatki. Bliższe informacje dotyczące siatek 
oraz ich konfigurowania znajdziesz w rozdziale 
"Zmiana ustawień siatki" na stronie 215.  
 

1.  Kliknij . 
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2.  Kliknij linię łamaną.  

 Punkty na linii łamanej są wyświetlane w 
postaci małych białych kwadratów. 

 

 

 Wskazówka 
Jednocześnie można zaznaczyć tylko jedną linię 
łamaną.  

 

3.  Aby edytować punkt, kliknij go, aby został 

zaznaczony.  
 Zaznaczony punkt zostanie wyświetlony w 
postaci małego czarnego kwadratu.  

 Aby przesunąć punkt, przeciągnij go na nowe 
miejsce.  

 Wszystkie zaznaczone punkty są przesuwane 
w tym samym kierunku.  

 Aby wstawić punkt, kliknij linię, aby dodać na 
niej nowy punkt.  

 Nowy punkt będzie wyświetlany jako 
zaznaczony (w postaci małego czarnego 
kwadratu).  

 Aby usunąć punkt, kliknij Edit, następnie 

Delete, lub naciśnij klawisz . 

 

 Wskazówka 
Jeżeli linia składa się z dwóch punktów i usuniesz 
jeden z nich, zostanie usunięta cała linia.  

 

 Wskazówka 
 Aby zaznaczyć kilka punktów, przytrzymaj 

naciśnięty klawisz i kliknij punkty lub 
przeciągnij wskaźnik myszy nad punktami.  

 Przytrzymaj naciśnięty klawisz i 

naciśnij klawisz  lub . Zaznaczanie 
odbywa się w kierunku punktu końcowego lub 
w kierunku punktu początkowego w 
zależności od naciśniętego klawisza. 

 Przytrzymaj naciśnięty klawisz i 
przeciągnij punkty. Punkty przesuwają się w 
poziomie lub w pionie 

 Naciśnij klawisz strzałki. Punkty przesuwają 
się w kierunku strzałki na klawiszu.  
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Tworzenie efektu reliefu/ graweru w trybie 
ściegu wypełniającego/ stempla 
W trybie ściegu wypełniającego/ stempla, można utworzyć efekt reliefu lub graweru, określając rodzaj 
ściegu dla zamkniętej powierzchni.  

 

1.  Otwórz istniejący plik wzoru wypełniającego/ 

stempla (plik .pas) lub narysuj wzór przy pomocy 
narzędzia Linia w trybie ściegu wypełniającego/ 
stempla.  

 

Uwaga 
Aby dla powierzchni móc zastosować efekt 
reliefu/graweru, linie wzoru muszą tworzyć 
zamknięty obszar.  
Brzeg obszaru roboczego zamyka powierzchnie. 
Aby brzeg obszaru roboczego mógł slużyć jako 
granica powierzchni, trzeba najpierw narysować 
na nim linie.  

 

 

2.  Aby utworzyć efekt graweru, kliknij  

(Region (engrave)).  

3.  Kliknij kolejno wszystkie powierzchnie, do 

których chcesz zastosować efekt.  
 Powierzchnie będą wyświetlane w kolorze 
czerwonym. 

 

 

 Wskazówka 
Ten typ powierzchni zostanie wyszyty ściegiem 
wypełniającym, ustawionym na długość 2.0 mm i 
częstotliwość 30%, a punkt opadania igły będzie 
ustawiony na kontur. 

 

4.  Aby utworzyć efekt reliefu, kliknij  

(Region (emboss)).  

5.  Kliknij kolejno wszystkie powierzchnie, do 

których chcesz zastosować efekt.  
 Powierzchnie będą wyświetlane w kolorze 
niebieskim i zostaną wyszyte ściegiem podobnym 
do ściegu satynowego.  

 

6.  Aby anulować efekt reliefu/graweru z 

powierzchni, kliknij  (Region (reset)).  

7.  Kliknij kolejno wszystkie powierzchnie, z 

których chcesz usunąć ustawienie graweru lub 
reliefu.  
 Powierzchnia będzie wyświetlana w kolorze 
białym i zostanie wyszyta w kierunku określonym 
dla ściegu podstawowego.  

 

Uwaga 
 Edytując linie ściegu po wypełnieniu 

powierzchni, upewnij się, że linie cały czas 
tworzą powierzchnię, w przeciwnym razie, 
efekty reliefu/graweru zostaną utracone.  

 Z plików .pas z zastosowanymi ustawieniami 
powierzchni nie można korzystać w wersjach 
oprogramowania wcześniejszych od wersji 6, 
natomiast  pliki .pas, utworzone przy pomocy 
wcześniejszej wersji mogą stanowić 
podstawę do tworzenia plików stempli.   

 

 

 

 

 

 

 

  

211 



 

Tworzenie własnych wzorów ściegu (Programable Stitch Creator) 

 

 

Tworzenie wzoru w trybie ściegu ozdobnego 
W trybie ściegu ozdobnego, wzory tworzy się przez wstawianie punktów na linii bazowej ściegu ozdobnego.  
Punkty te są następnie przesuwane w celu zmiany kształtu ściegu i nadania mu wyglądu rysunku 
wykonanego przy pomocy pojedynczej kreski.  
Przenoszone lub wstawiane punkty są umieszczane w miejscach przecięcia linii poziomych i pionowych 
siatki. Niezależnie od miejsca przeciągnięcia lub wstawienia punktu na linii, będzie on automatycznie 
umieszczony w najbliższym punkcie przecięcia linii siatki.  
W zależności od ściegu, można wybrać inny rozmiar siatki. Bliższe informacje dotyczące siatek oraz ich 
konfigurowania znajdziesz w rozdziale "Zmiana ustawień siatki" na stronie 215.  

 

1.  Kliknij . 

2.  Kliknij linię bazową między punktem 

początkowym (niebieski kwadrat) i punktem 
końcowym (czerwony kwadrat).  
 Nowy punkt będzie wyświetlany jako 
zaznaczony (w postaci małego czarnego 
kwadratu) i będzie można go edytować.  

 

3.  Przeciągnij punkt.  

 Linia ściegu zostanie przesunięta wraz z nowo 
utworzonym punktem.  

 

 

 

 Wskazówka 
 Aby przesunąć punkt w poziomie lub w 

pionie, podczas przeciągania przytrzymaj 

naciśnięty klawisz .  

 Naciśnięcie klawisza strzałki przesuwa 
zaznaczony punkt o jeden znak siatki w 
kierunku strzałki na klawiszu.  

 Aby usunąć zaznaczony punkt, naciśnij 

klawisz .  

 

4.  Powtarzaj kroki 2.   i 3., dopóki wzór haftu 

ozdobnego nie zostanie ukończony.  

 

 Wskazówka 
 Jeżeli przeniesiesz punkt początkowy 

(niebieski kwadrat) lub punkt końcowy 
(czerwony kwadrat), drugi punkt zostanie 
przeniesiony automatycznie w tym samym 
kierunku.  

 Punktów początkowego i końcowego nie 
można zbliżyć bardziej, niż na określoną stałą 
odległość.  
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Edycja wzoru w trybie ściegu ozdobnego 
 Po utworzeniu wzoru lub po otwarciu istniejącego pliku wzoru możesz zmienić jego kształt lub pozycję. W 
tym celu, można wykonać te same czynności, które opisano powyżej, a dodatkowo, można zaznaczyć, a 
następnie przesunąć lub usunąć kilka punktów jednocześnie.  

 

Przesuwanie i usuwanie kilku 
punktów jednocześnie 

 

1.  Kliknij  w Przyborniku.  

2.  Kliknij punkt.  

 Zaznaczony punkt jest wyświetlany w postaci 
małego czarnego kwadratu. Punkt początkowy 
oraz punkt końcowy są wyświetlone w postaci 
wypełnionych kwadratów w odpowiednich 
kolorach.  
Aby zaznaczyć kilka punktów, przytrzymaj 

naciśnięty klawisz i kliknij kolejno punkty 
lub przeciągnij wskaźnik myszy nad punktami.  

 

 Wskazówka 
Przytrzymaj naciśnięty klawisz i naciśnij 

klawisz lub . Zaznaczanie odbywa się 
w kierunku punktu końcowego lub w kierunku 
punktu początkowego w zależności od 
naciśniętego klawisza. 

 

3.  Edytuj punkty.  

 Aby przesunąć punkty, przeciągnij je do 
żądanego miejsca.  

 Wszystkie zaznaczone punkty zostaną 
przesunięte w tym samym kierunku.  

 Aby usunąć zaznaczone punkty, naciśnij 

klawisz .  
 zaznaczone punkty zostaną usunięte.  

 

Uwaga 
Punktu początkowego (niebieski kwadrat) oraz 
punktu końcowego (czerwony kwadrat) nie 
można usunąć. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skalowanie wzorów 

 

1.  Kliknij  w Przyborniku.  

 Ścieg ozdobny zostanie zaznaczony..  

2.  Ustaw wskaźnik myszy nad jednym z 

uchwytów wzoru.  

 

 Wskazówka 
Jeżeli podczas przeciągania uchwytu 

przytrzymasz naciśnięty klawisz , wzór 
zostanie powiększony lub zmniejszony od środka.  

 

3.  Przeciągnij uchwyt, aby ustawić żądany 

rozmiar zaznaczonego wzoru.  

 

 Wskazówka 
Aby uzyskać poziome odbicie lustrzane, kliknij 

, lub kliknij Edit, następnie Mirror, następnie 
Horizontal.  
Aby uzyskać pionowe odbicie lustrzane, kliknij 

, lub kliknij Edit, następnie Mirror, następnie 
Vertical.  
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Zapisywanie wzorów 
 

Nadpisywanie 

 
Po zapisaniu naszego wzoru,  można w łatwy 
sposób zapisać wszelkie zmiany po to, aby w 
przyszłości móc wczytać ostatnią wersję.  

Przycisk paska narzędzi:  
 

1.  Kliknij , lub kliknij File, następnie Save.  

 Plik zostanie zapisany 

 

Zapisywanie pliku z nową 
nazwą 

 
Bieżący plik można zapisać z inną nazwą, aby 
zachować oryginalny plik w niezmienionej postaci 
lub aby zachować różne wersje tego samego 
obrazka lub wzoru. W trybie ściegu 
wypełniającego/stempla pliki są zapisywane w 
formacie.pas ., natomiast w trybie ściegu 
ozdobnego pliki są zapisywane w formacie .pmf  
 

1.  Kliknij File, następnie Save As.  

2.  Wybierz napęd oraz folder, a następnie wpisz 

nazwę pliku.  

 

2.  Kliknij Save, aby zapisać wzór.  
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Zmiana ustawień 
Zmiana ustawień siatki 

 
Odległości między liniami siatki wyświetlanej w 
obszarze roboczym można dostosować.  

1.  Kliknij Display, następnie Grid.  

 Pojawi się submenu z bieżącymi ustawieniami 
siatki.  

2.  Kliknij ustawienie siatki, jakiego potrzebujesz 

do tworzenia lub edycji wzoru ściegu.  
 
Linie poziome i pionowe, jakie rysujesz w 
obszarze roboczym układają się równo z liniami 
siatki. Punkty tworzone przez kliknięcie w 
obszarze roboczym są wstawiane w miejscach 
przecięcia linii poziomych i pionowych siatki, 
umożliwiając również rysowanie linii ukośnych.  
Niezależnie od miejsca kliknięcia, punkt będzie 
automatycznie wstawiony w najbliższym miejscu 
przecięcia linii siatki.  
W zależności od rodzaju ściegu, można wybrać 
inny rozmiar siatki. Wybierz węższą siatkę, aby 
rysować elementy szczegółowe lub nadać liniom 
ściegu zakrzywiony lub okrągły wygląd. Szersza 
siatka jest odpowiednia do rysowania prostszych 
wzorów ściegu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana sposobu wyświetlania 
obrazu tła 

 
Obraz szablonu, znajdujący się w obszarze 
roboczym można wyświetlać, ukrywać lub 
rozjaśniać.  

1.  Kliknij Display, następnie Template, a 

następnie wybierz żądane ustawienie.  

 Aby wyświetlić obraz szablonu, kliknij On 
(100%).  

 Aby wyświetlić obraz rozjaśniony, wybierz 
żądaną gęstość (75%, 50% lub 25%).  

 Aby ukryć obraz szablonu, kliknij Off.  

 

 Wskazówka 
 Jeżeli do obszaru roboczego nie jest 

importowany żaden obraz szablonu, ta 
funkcja nie jest dostępna.  

 Naciśnij klawisz skrótu ( ) aby 
przełączać tryby wyświetlania obrazu: 
pokazywanie obrazu (On (100%)), 
pokazywanie obrazu rozjaśnionego (75%, 
50% i 25%) oraz ukrycie obrazu (Off).  
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Podstawowe funkcje Font Creator 
 

 

 

 

 

Okno Font Creator 

 
1 Pasek narzędzi  
Zawiera skróty do poleceń menu.  
2 Pasek wyboru znaków  
Umożliwia wybór znaków z utworzonych czcionek.  
3 Przybornik  
Pozwala zaznaczać i tworzyć wzór czcionki.  
4 Okno podglądu  
Pozwala zobaczyć, w jaki sposób wzór zostanie wyszyty.  
5 Strona projektu  
Część obszaru roboczego, którą można zapisać.  
6 Prowadnice (stałe)  
Odległość między dwiema prowadnicami odpowiada wysokości tworzonej czcionki.  
7 Prowadnice (ruchome)  
W zależności od kształtu tworzonej czcionki te prowadnice można przesuwać. Odległość między dwiema 
czerwonymi prowadnicami odpowiada szerokości tworzonej czcionki. Trzy niebieskie prowadnice służą do 
wyrównywania pozycji akcentów, wysokości małych liter oraz dolnego brzegu małych liter.  
8 Obszar roboczy  
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Podstawowe funkcje programu Font Creator 

 

 

 

 

Prowadnice na stronie 
projektu 

 
Na Stronie projektu są wyświetlane standardowe 
prowadnice do tworzenia czcionek. Mają one 
następujące funkcje. 
 
 

 
 
 
(A) Linia podstawowa  
Ta linia stanowi punkt odniesienia do 
pozycjonowania znaku.  
Zwykle, odległość między tą linią, a linią górną 
jest wysokością czcionki. Linii tej nie można 
przesuwać.  
(B) Linia górna  
Standardowa wysokość czcionki będzie wynosiła 
tyle, ile odległość między linią podstawową, a tą 
linią. Linii tej nie można przesuwać. 
(C) Linia środkowa  
Dla małych liter, standardowa wysokość czcionki 
będzie wynosiła tyle, ile wynosi odległość między 
linią podstawową, a tą linią. Linię można 
przesuwać, przeciągając ikonę trójkąta z prawej 
strony. 
(D) Linia wydłużenia dolnego  
Ta linia to standard dla znaków zawierających 
przedłużenie na dole, takich jak  
"g" lub "y". Linię można przesuwać, przeciągając 
ikonę trójkąta z prawej strony.  
(E) Linia wydłużenia górnego  
Ta linia to standard dla znaków zawierających 
przedłużenie u góry, takie jak akcent. Linię można 
przesuwać, przeciągając ikonę trójkąta z prawej 
strony.  
(F/G) Linia boczna  
Te linie odpowiadają szerokości czcionki. 
Szerokość czcionek można dostosować 
przeciągając ikonę trójkąta na dole.  

 

 

 

 Wskazówka 
 Wysokości i szerokości ustalone dla Linii 

podstawowej, Linii górnej i Linii 
pionowych tworzą maskę pomocniczą do 
projektowania znaku czcionki.  

 Po importowaniu znaków utworzonych przy 
pomocy programu Font Creator do programu 
Layout & Editing, szerokość oraz wysokość 
znaków będą się znajdowały w następującym 
obszarze  

o Wysokość znaku: od Linii 
podstawowej (A) do Linii górnej (B)  

o Szerokość znaku: od Linii pionowej 
(F) do Linii pionowej (G)  

 Aby znaki miały równą wysokość, Linia 
wydłużenia górnego, Linia środkowa i 
Linia wydłużenia dolnego są identyczne dla 
wszystkich znaków. Jeżeli zmienisz wysokość 
którejkolwiek z linii, ustawienie zostanie 
zachowane również do edycji innych znaków. 

 Szerokość linii pionowych można ustawiać 
dla każdego znaku oddzielnie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(E) Linia wydłużenia górnego 
 

(A) Linia podstawowa 

(B) Linia górna 

(C) Linia środkowa 
 

Ikona trójkąta 

(D) Linia wydłużenia dolnego 
 

(G) Linia pionowa 

(F) Linia pionowa 
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Ręczne tworzenie własnych czcionek 
Program Font Creator umożliwia tworzenie i edycję własnych znaków, które można wykorzystać w 
programie Layout & Editing. Przy użyciu tych spersonalizowanych znaków można tworzyć oryginalne wzory 
haftu.  

 
 

Krok 1 Otwieranie obrazu tła 

Krok 2 Tworzenie wzoru znaku  

Krok 3 Tworzenie innych wzorów znaków  

Krok 4 Zapisywanie wzoru znaku  

Krok 5 Tworzenie wzoru haftu z wykorzystaniem utworzonych znaków czcionki 
 

 

 

Krok 1 Otwieranie obrazu tła 

 
W celu utworzenia własnej czcionki, otworzymy 
obraz tła. W tym przykładzie, użyjemy 
dołączonego do oprogramowania obrazu tła do 
tworzenia wzoru litery "T".  

 Kliknij , a następnie wybierz Wszystkie 
Programy, następnie PE-DESIGN 8, następnie 
Tools, następnie Font Creator.  

 Kliknij File, następnie Template Open, 
następnie from File.  

 Importuj plik Capital_T.bmp.  
Wybierz plik Capital_T.bmp, klikając folder 
dokumentów (Moje dokumenty), następnie 
PEDESIGN8, następnie Sample, następnie Font 
Creator, następnie Font Template.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wskazówka 
Linia podstawowa, Linia górna i linie pionowe, 
które w przykładowej mapie bitowej są 
wyświetlane na czerwono, pełnią rolę prowadnicy, 
ułatwiającej pozycjonowanie obrazu tła.   

 

 

 Przesuń znak, aby jego górna część była 
wyrównana z Linią górną. W celu dopasowania 
wysokości znaku, przeciągnij uchwyt, aby ustawić 
odległość między Linią górną i linią 
podstawową.  
 

 

 

  

4 

3 

2 

1 

Linia górna 

Uchwyty 

Linia podstawowa 
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 Wskazówka 
Jeżeli uchwyty zniknęły, kliknij obraz prawym 
klawiszem myszy, a następnie w pojawiającym 
się menu kliknij Modify Template.   

 

Krok 2 Tworzenie wzoru znaku  

 

 Wybierz znak, który chcesz utworzyć.  

 

 Wskazówka 
Aby czcionka mogła być używana w programie 
Layout & Editing, znak musi być zarejestrowany 
w tabeli Select Character.  

"Wprowadzanie tekstu/drobnego tekstu" na 

stronie 80.  

 

 
Kliknij przycisk Select character, a następnie 
wybierz znak, który chcesz utworzyć. W tym 
przykładzie, wybierz "T".  

 

 Wskazówka 
Obraz szablonu, znajdujący się w obszarze 
roboczym można wyświetlać, ukrywać lub 
rozjaśniać. W tym przykładzie, kliknij Display - 
Display Template, następnie wybierz 25%.   

 

 

 Kliknij , następnie . 

 

 Wskazówka 

 Po kliknięciu , pojawi się pięć przycisków.  

: Wzór z prostymi blokami 

: Wzór z zaokrąglonymi blokami  

: Wzór z prostymi blokami, tworzony w 
sposób półautomatyczny  

: Wzór typu liniowego  

: Wzór ze ściegami typu jump 

 
Kliknij na Stronie projektu, aby wstawić punkty od 
1 (punkt początkowy) do 4.  

 
 

 Kliknij , następnie . 
A następnie wstaw punkty od 5 do 7.  

 

 

 

 

 

 

  

3 

2 
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 Kliknij , następnie .  
A następnie wstaw punkty od 8 do 10.  

 

 Kliknij , następnie .  

 

 Wskazówka 

Dzięki kliknięciu w tym punkcie , 
zapobiegniesz nachodzeniu na siebie haftów.  

 

 Kliknij , następnie .  
A następnie wstaw punkty od 11 do 12.  

 
 

 Kliknij dwukrotnie punkt 13 (ostatni punkt 
całego wzoru) lub kliknij punkt 13 i naciśnij 

klawisz . 

 
 

 

 

 Wskazówka 
Aby usunąć ostatni wprowadzony punkt, kliknij 
prawym przyciskiem myszy lub naciśnij klawisz 

. 

 

 Kliknij , następnie przeciągnij linię 
pionową, aby dopasować szerokość znaku.  

 
 

 

Krok 3 Tworzenie innych wzorów 
znaków  

 
Następnie utworzymy inny wzór znaku. W tym 
przykładzie zaprojektujemy wzór dla litery "g".  

 Importuj plik Small_g.bmp identycznie, jak w 
przypadku litery "T".  

 

 Kliknij przycisk Select Character, a 
następnie wybierz znak do utworzenia. W tym 
przykładzie, wybierz "g".  

 

 

2 

1 

8 

7 

6 

5 

4 

Linia pionowa Linia pionowa 
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 Dopasuj rozmiar znaku oraz jego pozycję w 
identyczny sposób, jak w przypadku litery "T".  
Przeciągnij ikony trójkąta, aby przesunąć 
niebieskie linie pomocnicze w taki sposób, aby 
były wyrównane z górnym i dolnym brzegiem 
znaku.  
 

 
 

 Kliknij , następnie .  
A następnie wstaw punkty od 1 do 7  

 

 Kliknij , następnie . 
A następnie wstaw punkty od 8 do 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kliknij , następnie .  
A następnie wstaw punkty 25 i 26.  

 

 Kliknij , następnie  . 
A następnie wstaw punkty od 27 do 29. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

7 

6 

5 

4 
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 Linia środkowa 
 

Linia wydłużenia 
dolnego 
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 Kliknij , następnie .  
A następnie wstaw punkty od 30 do 34.  

 

 Kliknij , następnie .  
Następnie, wstaw punkty od 35 do 44, a 
następnie kliknij dwukrotnie punkt 45 (punkt 
końcowy) lub kliknij punkt 45 i naciśnij klawisz 

.  

 
 

 Przeciągnij Linię środkową, aby dopasować 
szerokość znaku. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Krok 4 Zapisywanie wzoru znaku  

 

 Kliknij File, następnie Save.  

 Wybierz folder MyFont, znajdujący się w 
folderze programu PE0-DESIGN. (Na przykład, 
kliknj ikonę napędu, na którym zainstlowano 
oprogramowanie PE-DESIGN, następnie 
Program FIles, następnie Brother, następnie 
PE-DESIGN 8, następnie MyFont.) A następnie 
wpisz nazwę pliku. W tym przykładzie, wpisz 
nazwę "My font1".  
 
Kliknij Save.  

 

 

Uwaga 
Utworzoną czcionkę zapisz w lokalizacji podanej 
poniżej. Jeżeli zapiszesz ją w innym folderze, nie 
będziesz mógł z niej korzystać w programie 
Layout & Editing.  
Na przykład, (Napęd, na którym zainstalowano 
program PE-DESIGN) \Program Files\Brother\PE-
DESIGN8\MyFont.  
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 Linia środkowa 
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Krok 5 Tworzenie wzoru haftu z 
wykorzystaniem utworzonych znaków 

 
Utworzone znaki można wykorzystać w programie 
Layout & Editing.  
 

 Uruchom program Layout & Editing.  

 

 Wskazówka 
Jeżeli program Layout & Editing jest już 
uruchomiony, zamknij go, a następnie uruchom 
ponownie. Nowa czcionka zostanie wykryta po 
ponownym uruchomieniu aplikacji. 

 

 Kliknij , następnie .  

 Kliknij listę rozwijaną czcionek, a następnie 
wybierz "My Font1".  

 
 
 
 

 

 Kliknij na stronie projektu.  
Wprowadź tekst, a następnie kliknij OK.  

 

 

 
 

 Tekst zostanie wyświetlony na Stronie projektu.  

 
 „Dodawanie tekstu” na stronie 80.  
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 Obok nazw czcionek utworzonych w 
programie Font Creator wyświetlana jest 

ikona .  
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W tej sekcji przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące operacji, ustawień oraz środków ostrożności 
podczas używania programu Font Creator. Ponadto, znajdują się tu informacje na temat wielu przydatnych 
funkcji. 

Otwieranie pliku 
 

Tworzenie nowej czcionki 

 
Możesz rozpocząć pracę z pustym obszarem 
roboczym, aby utworzyć nową czcionkę.  
 

Przycisk paska narzędzi:  
 

1.  Kliknij , lub kliknij File, następnie New.  

 Pojawi się pusty obszar roboczy.  

 

Otwieranie pliku czcionki 

 
Wcześniej utworzony lub zapisany plik czcionki 
można otworzyć w celu edycji.  
 

Przycisk paska narzędzi:  
 

1.  Kliknij , lub kliknj File, następnie Open.  

2.  Wybierz folder MyFont, znajdujący się w 

folderze programu PE0-DESIGN. (Na przykład, 
kliknj ikonę napędu, na którym zainstlowano 
oprogramowanie PE-DESIGN, następnie 
Program FIles, następnie Brother, następnie 
PE-DESIGN 8, następnie MyFont.)  

 

 

 

 

 

 

 

 
Aby otworzyć plik, zaznacz go, a następnie kliknij 
Open, lub kliknij dwukrotnie ikonę pliku.  
 Zawartość wybranego pliku zostanie 
wyświetlona w obszarze roboczym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

225 



 

Tworzenie własnych czcionek (Font Creator) 

 

 

Wybór znaku i przygotowywanie szablonu 
 

Wybór znaku do utworzenia 

 
Możesz wybrać znak, jaki zostanie utworzony.  

1.  Kliknij przycisk Select Character na pasku 

wyboru znaku.  

 

2.  W oknie dialogowym Select Character, 

wybierz znak, który zostanie utworzony.  

 
Jeżeli żądanego znaku nie ma na liście, można 
wpisać go w polu tekstowym na dole okna 
dialogowego, a następnie nacisnąć klawisz 

.  

 

 

 Wskazówka 
 Znaki, dla których wzór został już utworzony, 

są wyświetlane na niebieskim tle.  

 Puste pole w lewym górnym rogu odpowiada 
spacji. Kliknij to pole, aby wstawić spację.  

 

Uwaga 
Jeżeli po wybraniu innego znaku którakolwiek z 
części wzoru znaku wychodzi poza Stronę 
projektu, pojawi się komunikat.  
Zanim wybierzesz inny znak, edytuj wzór znaku, 
aby żadna część nie wychodziła poza Stronę 
projektu.   

 

 

 

■ Dodawanie/usuwanie 

zarejestrowanych znaków  
 
Domyślnie, spacja, cyfry (0 do 9), wielkie litery (A 
do Z) oraz małe litery (a do z) są rejestrowane w 
oknie dialogowym Select Character.  
Można również dodać takie znaki, jak "?" i "!", a 
także usunąć niepotrzebne znaki. We własnej 
czcionce można zarejestrować maksymalnie 1 
024 znaków.  

1.  Kliknij File, następnie Add/Remove Letters.  

2.  Przy pomocy klawiatury, wprowadź znak, 

który chcesz zarejestrować.  
 Wprowadzony znak pojawi się w polu Directly 
type in text.  

 

3.  Kliknij Add. 

 Wprowadzony znak zostanie dodany do listy 
znaków.  

 
Jeżeli znak jest już zarejestrowany lub 
wielokrotnie wprowadzasz ten sam znak, pojawi 
się komunikat błędu. Zarejestrować można znaki, 
które nie zostały jeszcze zarejestrowane.  

4.  Aby usunąć zarejestrowany znak, zaznacz 

go, a następnie kliknij Remove.  
Pole zostanie zaznaczone na czerwono. Każde 
kliknięcie znaku powoduje jego zaznaczenie lub 
anulowanie zaznaczenia.  
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5.  Jeżeli chcesz zastosować ustawienia, kliknij 

OK. 

 

 Wskazówka 
 Jeżeli nie chcesz rejestrować zmian, kliknij 

Cancel.  

 Jeżeli znak jest zarejestrowany, chociaż 
czcionka nie została utworzona, informacje 
dotyczące tego znaku są zapisane w pliku 
czcionki.  

 

Otwieranie obrazu tła 

 
Istniejący plik obrazu lub znak czcionki TrueType 
można wyświetlić na Stronie projektu i używać 
jako szablonu. Otwórz obraz znaku, który będzie 
wyświetlany w tle.  

 

 Wskazówka 
 W obszarze roboczym może znajdować się 

tylko jeden obraz. Otwierając inny obraz, 
zostanie on wyświetlony w miejsce 
dotychczasowego.  

 Można zmienić gęstość wyświetlania obrazu 
tła.  

“Zmiana sposobu wyświetlania obrazu tła" na 
stronie 235.  

 Jeżeli obraz tła jest otwarty, informacje na 
jego temat zostaną zapisane w pliku czcionki, 
a obraz tła zostanie wyświetlony podczas 
następnego otwierania pliku czcionki.  

 

■ Otwieranie szablonu (plik obrazu)  
Można otworzyć wiele różnych typów plików.  

“Formaty plików graficznych" na stronie 19.  

1.  Kliknij File, następnie Template Open, 

następnie from File.  

2.  Wybierz napęd, folder i żądany plik.  

 

 

 

 

 

3.  Kliknij Open, aby otworzyć plik.  

 Obraz zostanie wyświetlony w obszarze 
roboczym.  

 

 

 Wskazówka 
 Obraz tła można przesunąć, przeciągając go lub 
zmienić jego rozmiar, przeciągnąć jego uchwyt. 
Jeżeli uchwyty znikną, kliknij obraz prawym 
klawiszem myszy, a następnie w pojawiającym 
się menu kliknij Modify Template. 

 

■ Otwieranie szablonu (czcionka 

TrueType)  
Możesz otworzyć czcionkę TrueType, 
zainstalowaną w twoim komputerze i używać jej 
jako szablonu.  

1.  Kliknij File, następnie Template Open, 

następnie Select TrueType Font.  

2.  Z listy rozwijanej Font, wybierz czcionkę. Z 

listy rozwijanej Style, wybierz styl czcionki. 

 

3.  Kliknij OK.  

 Znak wybrany w oknie dialogowym Select 
Character zostanie wyświetlony w obszarze 
roboczym.  
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 Podczas pracy nad znakiem należącym do 

konkretnej czcionki, ta sama czcionka 
TrueType będzie wyświetlana, dopóki dla tła 
nie zostanie wybrany inny szablon. Wybór 
kolejnego znaku w oknie dialogowym Select 
Character, powoduje wyświetlenie szablonu 
znaku odpowiadającego tej samej czcionce 
TrueType.  

 Jeżeli znak wybrany w oknie dialogowym 
Select Character nie jest dostępny dla 
czcionki TrueType, zamiast szablonu 
zostanie wyświetlony znak "?". 

 

 

 Wskazówka 
 Jeżeli jako szablonu została użyta czcionka 

TrueType, nie można jej przesuwać, ani 
zmieniać jego rozmiaru. W takim przypadku, 
można ją automatycznie przekształcić na 
wzór znaku.  

"Automatyczna konwersja czcionek TrueType" 

na stronie 229.  

 Ponadto, znaku nie można rysować przy 
pomocy półautomatycznego narzędzia haftu 
typu blokowego.  
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Tworzenie wzoru znaku 
Tworzenie wzorów przy 
pomocy narzędzi ręcznego 
projektowania haftu 

 
Utwórz wzór znaku przy pomocy narzędzi 
ręcznego projektowania haftu. Aby tworzenie 
znaku było łatwiejsze, można wyświetlic obraz tła. 

 "Otwieranie obrazu tła" na stronie 227.  

 

Kliknij  w Przyborniku, aby utworzyć wzory.  
Po kliknięciu tego przycisku, pojawi się pięć 
poniższych przycisków.  

: służy do tworzenia wzorów haftu prostymi 
blokami (Wyszywanie powierzchni). (Klawisz 

skrótu: )  
 

: służy do tworzenia wzorów haftu 
zaokrąglonymi blokami (Wyszywanie 

powierzchni). (Klawisz skrótu: )  

: służy do tworzenia w sposób pół 
automatyczny wzory haftów prostymi blokami. 
Narzędzie pólautomatyczne umożliwia 
wstawienie punktów wzdłuż obrysów szablonu. 

(Klawisz skrótu: )  

: służy do tworzenia wzorów haftu liniowego 

(haft liniowy). (Klawisz skrótu: )  

 : służy do tworzenia wzorów haftu ze 

ściegami typu jump (Klawisz skrótu: )  

"Ręczne tworzenie własnej czcionki" na 

stronie 219.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wskazówka 
 Do wstawiania punktów można używać 

różnych narzędzi. Najprościej jest użyć do 
tego celu klawiszy skrótu. 

 Aby móc skorzystać z pół-automatycznego 
narzędzia haftu blokami, należy otworzyć 
obraz szablonu. Jeżeli żaden obraz nie 
będzie otwarty, narzędzie utworzy wzór haftu 
w taki sam sposób, jak narzędzie haftu 
prostymi blokami. Ponadto, nie jest możliwe 
użycie tego narzędzia, jeżeli jako szablonu 
użyto czcionki TrueType.  

 Po narysowaniu, wzory haftu prostymi 
blokami mogą być przekształcane we wzory 
haftu zaokrąglonymi blokami i odwrotnie.  
Bliższe informacje znajdziesz w rozdziale 
"Edycja punktów" na stronie 231.  

 

Automatyczna konwersja 
czcionek TrueType 

 
Jeżeli jako szablonu użyto czcionki TrueType, 
można ją łatwo przekonwertować we wzory 
znaków.  

1.  Otwórz czcionkę TrueType, która będzie 

użyta jako szablon.  

 "Otwieranie szablonu (czcionka TrueType)" 

na stronie 227.  

2.  Kliknij Sew, następnie Convert TrueType 

Font to Data.  
 Z obrazu tła zostanie utworzony wzór znaku.  
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Edycja wzorów znaków 
 

Zaznaczanie wzorów 

 

1.  Kliknij  w Przyborniku.  

2.  Kliknij wzór.  

 Wokół wzoru pojawią się uchwyty, informując, 
że wzór jest zaznaczony.  

 

3.  Aby zaznaczyć dodatkowy wzór, przytrzymaj 

naciśnięty klawisz  i kliknij kolejny wzór.  

 

 Wskazówka 
 Wzory można również zaznaczyć 

przeciągając wskaźnik myszy w poprzek 
wzoru.  

 Jeżeli zaznaczyłeś wzory, których nie 
chciałeś zaznaczyć, kliknij pusty obszar 
obszaru roboczego, aby anulować 
zaznaczenie wzorów i ponów zaznaczanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przesuwanie wzorów 
 

1.  Ustaw wskaźnik myszy nad zaznaczonym 

wzorem.  

2.  Przeciągnij wzór do żądanego miejsca.  
 

 Wskazówka 
 Aby przesunąć wzór w pionie lub w poziomie, 

podczas przeciągania przytrzymaj naciśnięty 

klawisz .  

 Naciśnięcie klawisza strzałki przesuwa 
zaznaczony punkt o jeden znak siatki w 
kierunku strzałki na klawiszu. Jeżeli siatka nie 
jest wyświetlona, wzór przesuwa się o 
odległość mniejszą od najmniejszego odstępu 
między liniami siatki w kierunku strzałki na 
klawiszu.  

  Przytrzymanie naciśniętego klawisza strzałki 
przesuwa kontur w kierunku strzałki na 
klawiszu w sposób ciągły.  

 

Skalowanie wzorów 
 

1.  Ustaw wskaźnik myszy nad jednym z 

uchwytów zaznaczonego wzoru.  

2.  Przeciągnij uchwyt, aby ustawić rozmiar 

wzoru. 
 

 Wskazówka 
 Jeżeli podczas przeciągania uchwytu 

przytrzymasz naciśnięty klawisz , wzór 
zostanie powiększony lub zmniejszony od 
środka.  

 Aby uzyskać poziome odbicie lustrzane 
wzoru, kliknij Edit, następnie Mirror, 
następnie Horizontal.  
Aby uzyskać pionowe odbicie lustrzane 
wzoru, kliknij Edit, następnie Mirror, 
następnie Vertical.  

 Aby obrócić zaznaczony wzór, kliknij Edit, 
następnie Rotate, następnie przeciągnij 
uchwyt obracania.  

 Przy pomocy pozostałych przycisków lub 
poleceń menu, zaznaczone wzory można 
edytować także w inny sposób. Można je, na 
przykład, duplikować lub usuwać.  

 "Menu/Narzędzia" programu "Font Creator" 

na stronie 259.  

 

  

230 



 

Tworzenie własnych czcionek (Font Creator) 

 

 

Edycja punktów wzoru znaku 
 

Edycja punktów i zmiana 
kształtu wzorów 

 

1.  Kliknij  w Przyborniku.  

2.  Kliknij wzór, który chcesz edytować.  

 Punkty we wzorze zostaną wyświetlone w 
postaci małych białych kwadratów lub kółek.  

 

 

 Wskazówka 
Jednocześnie można zaznaczyć tylko jeden wzór.  

 

2.  Aby edytować punkt, kliknij go, aby go 

zaznaczyć. 
 Zaznaczony punkt będzie wyświetlony w 
postaci małego czarnego kwadratu lub kółka.  

 Aby przesunąć punkt, przeciągnij go do 
nowego miejsca.  

 Wszystkie zaznaczone punkty są przesuwane 
w tym samym kierunku.  

 Aby wstawić punkt, kliknij na obrysie. 
 Nowy punkt zostanie wyświetlony jako 
zaznaczony (w postaci małego czarnego 
kwadratu).  

 Aby usunąć punkt, kliknij Edit, następnie 

Delete, lub naciśnij klawisz . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wskazówka 
 Aby zaznaczyć kilka punktów, przytrzymaj 

naciśnięty klawisz i kliknij kolejne 
punkty lub przeciągnij wskaźnik myszy nad 
punktami.  

 Przytrzymaj naciśnięty klawisz i 

naciśnij klawisz  lub . Zaznaczanie 
odbywa się w kierunku punktu końcowego lub 
w kierunku punktu początkowego w 
zależności od naciśniętego klawisza. 

 Przytrzymaj naciśnięty klawisz i 
przeciągnij punkty. Punkty przesuwają się w 
poziomie lub w pionie 

 Naciśnij klawisz strzałki. Punkty będą się 
przesuwały w kierunku strzałki na klawiszu.  

 

Edycja punktów 

 
Linie połączone w punkcie można zmieniać na 
linie proste lub krzywe. Ponadto, można je w tym 
punkcie wygładzić lub zaostrzyć.  
 

1.  Zaznacz punkt w sposób opisany w sekcji 

"Przesuwanie punktów".  

2.  Kliknij Edit, następnie Point.  

3.  Kliknij żądane polecenie.  

 Kliknij To Straight, aby w wybranym punkcie 
przekształcić linie w linie proste.  

 Kliknij To Curve, aby wybranym punkcie 
przekształcić linie w linie krzywe.  

 Kliknij To Smooth, aby wygładzić linie w 
wybranym punkcie na linii krzywej.  

 Kliknij To Symmetry, aby przekształcić linie 
symetrycznie w wybranym punkcie na linii 
krzywej.  

 Kliknij To Cusp, aby przekształcić wybraną 
krzywą w zaostrzoną ścieżkę.  
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Sprawdzanie utworzonych wzorów czcionek 
Można sprawdzić kolejność haftowania oraz wyświetlić podgląd i listę utworzonych znaków. 

 
Sprawdzanie i edycja 
kolejności haftowania 

 
Dla wzoru znaku można zobaczyć i zmienić 
kolejność haftowania.  

Przycisk paska narzędzi:  

1.  Kliknij , lub kliknij Sew, następnie 

Sewing Order.  
 Pojawi się okno dialogowe, podobne do okna 
przedstawionego poniżej.  

 

: Kliknij, aby powiększyć każdy wzór do 
rozmiaru ramki.  

■ Zaznaczanie wzoru  

1.  W oknie dialogowym Sewing Order zaznacz 

wzór.  
 Zaznaczony wzór zostanie otoczony różową 
linią, a na Stronie projektu linią przerywaną.  

■ Edycja kolejności haftowania  
Można zmienić kolejność haftowania. Wystarczy 
zaznaczyć ramkę zawierającą wzór i przeciągnąć 
ją do nowej pozycji. Podczas przeciągania będzie 
widoczna pionowa czerwona linia, wskazująca 
miejsce, do którego jest przenoszona ramka.  

 
Ramkę można przenieść również klikając jeden z 
przycisków na dole okna dialogowego.  
 

: Kliknij, aby przenieść zaznaczony wzór na 
początek. 

: Kliknij, aby przenieść zaznaczony wzór o 
jedną pozycję do przodu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

: Kliknij, aby przenieść zaznaczony wzór o 
jedną pozycję do tyłu. 

: Kliknij, aby przenieść zaznaczony wzór na 
koniec. 
 
Aby zmienić kolejność haftowania, kliknij OK.  

 

Podgląd wzoru haftu 

 
Można wyświetlić podgląd wzoru czcionki w oknie 
podglądu.  

Przycisk paska narzędzi:  
 

1.  Kliknij  lub kliknij Display, następnie 

Preview Window.  
 Pojawi się okno podglądu.  
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Sprawdzanie listy 
utworzonych znaków 

 
Można zobaczyć listę znaków, jakie zawiera 
aktualnie edytowany plik czcionki.  
 

Przycisk paska narzędzi:  

1.  Kliknij , lub kliknij Display, następnie 

Browse Window.  
 Pojawi się okno Browse.  

 
 

■ Zaznaczanie znaków  
Na Stronie projektu można wyświetlić inny znak, 
wybierając go w oknie Browse.  

1.  Kliknij , lub kliknij Display, następnie 

Browse Window.  

2.  Kliknij znak, a następnie kliknij Select.  

 
 Okno Browse zostanie zamknięte, a wybrany 
znak pojawi się w oknie projektu.  
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Zapisywanie wzoru znaku 
 

Nadpisywanie  

 
Podczas zapisywania jakichkolwiek zmian, 
aktualnie edytowany wzór wzoru znaku jest 
nadpisywany. 
 

Przycisk paska narzędzi:  
 

1.  Kliknij , lub kliknij File, następnie Save.  

 Plik zostanie zapisany.  
Jeżeli nie została określona żadna nazwa pliku 
lub pliku nie można znaleźć, pojawi się sie okno 
dialogowe Save As.  

 

Uwaga 
Jeżeli którakolwiek z części wzoru znaku 
wychodzi poza Stronę projektu, pojawi się 
komunikat. Edytuj wzór znaku, aby żadna część 
nie wychodziła poza Stronę projektu, a następnie 
zapisz go ponownie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisywanie pliku z nową 
nazwą 

 
Bieżący plik można zapisać z inną nazwą, aby 
zachować oryginalny plik w niezmienionej postaci 
lub aby zachować różne wersje tego samego 
wzoru znaku.  
Wzory znaków są zapisywane w formacie .pef.  

1.  Kliknij File, następnie Save As.  

2.  Zaznacz folder MyFont, znajdujący się w 

folderze programu PE-DESIGN. (Na przykład, 
kliknj ikonę napędu, na którym zainstlowano 
oprogramowanie PE-DESIGN, następnie 
Program FIles, następnie Brother, następnie 
PE-DESIGN 8, następnie MyFont.) A następnie 
wpisz nazwę pliku.  

 

 

 

Uwaga 
 Zapisz utworzoną czcionkę w folderze 

MyFont. (Na przykład, kliknij ikonę napędu, 
na którym zainstalowano oprogramowanie 
PE-DESIGN, następnie Program FIles, 
następnie Brother, następnie PE-DESIGN 8, 
następnie MyFont.). Jeżeli czcionka zostanie 
zapisana w innym folderze, nie będzie 
możliwe korzystanie z niej w programie 
Layout & Editing. 

 Jeżeli w momencie zapisywania nowego 
znaku w programie Font Creator program 
Layout & Editing jest już uruchomiony, nowy 
znak, nie będzie widoczny na liście czcionek 
tego programu, zanim go ponownie nie 
uruchomisz.   

 

3.  Kliknij Save, aby zapisać wzory znaków 
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Zmiana ustawień 
 

Zmiana trybu rysowania 

 
Program Font Creator oferuje dwa tryby 
rysowania.  

 Tryb wypełnienia (Fill mode) 
Bloki są wypełnione. W tym trybie, można łatwiej 
zobaczyć miejsca, w których wzory na siebie 
nachodzą.  

 
 Tryb konturu (Fill mode Off)  
Bloki nie są wypełnione. W tym trybie, można 
łatwiej edytować punkty.  

 
Wykonaj poniższe czynności, aby przełączyć tryb 
rysowania.  
 

Przycisk paska narzędzi:  
 

1.  Kliknij , lub kliknij Display, następnie 

Fill Mode.  
 Tryb jest przełączany między trybem 
wypełnienia i trybem konturu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zmiana sposobu wyświetlania 
obrazu tła 

 

■ Zmiana gęstości obrazu tła  
Obraz szablonu, znajdujący się w obszarze 
roboczym można wyświetlać, ukrywać lub 
rozjaśniać.  

1.  Kliknij Display, następnie Template, a 

następnie wybierz żądane ustawienie.  

 Aby wyświetlić obraz szablonu, kliknij On 
(100%).  

 Aby rozjaśnić obraz, kliknij żądaną gęstość 
(75%, 50% lub 25%). 

 Aby ukryć obraz szablonu, kliknij Off.  

 

 Wskazówka 
 Jeżeli do obszaru roboczego nie jest 

importowany żaden obraz szablonu, ta 
funkcja nie jest dostępna.  

 Naciśnij klawisz skrótu ( ) aby 
przełączać tryby wyświetlania obrazu: 
pokazywanie obrazu (On (100%)), 
pokazywanie obrazu rozjaśnionego (75%, 
50% i 25%) oraz ukrycie obrazu (Off). 

 

■ Skalowanie/Przesuwanie obrazu tła  

1.  Kliknij Display, następnie Modify Template.  

 Obraz tła zostanie zaznaczony.  
 
Obraz tła można przesunąć lub zmienić jego 
rozmiar w identyczny sposób, jak podczas edycji 
wzorów znaków.  

 "Edycja wzorów znaków" na stronie 230.  

 

 Wskazówka 
 Jeżeli jako szablonu została użyta czcionka 
TrueType, obrazu tła nie można przesuwać, ani 
zmieniać jego rozmiaru. 
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Tworzenie własnych czcionek (Font Creator) 

 

 

 

 

Zmiana ustawień siatki 

 
Odległości między liniami siatki wyświetlanej w 
obszarze roboczym można dostosować.  

1.  Kliknij Display, następnie Grid Setup.  

2.  Aby wyświetlić siatkę, zaznacz pole wyboru 

Show Grid.  
Aby ukryć siatkę, wyczyść pole wyboru Show 
Grid.  

 

3.  Aby ujednolicić grubość czcionki lub 

dopasować ustawienie czcionek w pionie i w 
poziomie, zaznacz pole wyboru Snap to Grid.  

 

 Wskazówka 
Wskaźnik myszy będzie się przesuwał o 
odległość ustawioną w opcji Grid interval.  
Funkcja ta działa niezależnie od tego, czy siatka 
jest wyświetlona. 

 

4.  W polu Grid Interval, wybierz odstęp między 

liniami siatki.  

5.  Aby wyświetlić siatkę w formie punktów 

(punkty przecięcia linii siatki), zaznacz pole 
wyboru with Axes.  

6.  Kliknij OK, aby zastosować zmiany i zamknąć 

okno dialogowe.  
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Powiększanie/Zmniejszanie wzorów ściegu 
 
Importowane wzory ściegów można powiększyć lub zmniejszyć w programie Layout & Editing w trzy różne 
sposoby.  
1 Możesz po prostu powiększyć/zmniejszyć wzory ściegów.  

2 Możesz powiększyć/zmniejszyć wzory ściegów, przytrzymując naciśnięty klawisz . 
3 Przy pomocy funkcji Stitch to Block można powiększyć/zmniejszyć wzory ściegów po ich wcześniejszym 
przekonwertowaniu na wzór haftu edytowanego przy użyciu narzędzi ręcznego projektowania haftu.  
Jeżeli zastosujesz metodę 1, ściegi będą gęstsze lub lżejsze, a liczba wyszywanych ściegów nie zmieni 
się. Oznacza to, że jeżeli znacznie powiększysz lub zmniejszysz wzór, jakość haftu ulegnie zmianie, gdyż 
zmienia się gęstość nici. Użyj tej metody, Jeżeli chcesz powiększyć/zmniejszyć wzór haftu tylko 
nieznacznie.  
Jeżeli zastosujesz metodę 2, rozmiar wzoru zmienia się, przy zachowaniu gęstości nici i punktów opadania 
igły. Jednak, jeżeli oryginalna gęstość nici i punkty opadania igły we wzorze haftu nie są jednolite, gęstość 
nici oraz punkty opadania igły mogą nie zostać zachowane mimo użycia tej metody.  
Powiększając/zmniejszając wzór, zawsze należy sprawdzić podgląd. Nie używaj tej metody, jeżeli chcesz 
powiększyć/zmniejszyć wzór haftu tylko nieznacznie.  
Jeżeli zastosujesz metodę 3, podczas powiększania/zmniejszania wzoru, gęstość nici jest zachowywana. 
Jednak, wzór punktów opadania igły nie jest w pełni zachowany. Użyj tej metody, gdy zmieniasz ścieg lub 
kształt. Nie używaj tej metody, jeżeli chcesz powiększyć/zmniejszyć wzór haftu tylko nieznacznie. 
 

To oprogramowanie pozwala tworzyć wiele różnych wzorów haftów i obsługuje więcej ustawień haftu 
(gęstość nici, długość ściegu, itd.). Jednak, ostateczny rezultat zależy również od używanego modelu 
hafciarki. Zanim przystąpisz do haftowania na właściwym materiale, zalecamy wykonanie próbki haftu. 
Pamiętaj, aby wyszyć próbkę na takim samym rodzaju materiału, jak właściwy materiał i używać w 
hafciarce takiej samej igły i takiej samej nici 
 

Kierunek wyszywania  
Aby ograniczyć marszczenie materiału, należy wyszywać pionowo do szerszego brzegu obszaru haftu.  
 

 
Marszczenie bardziej prawdopodobne 

 
Marszczenie mniej prawdopodobne 

 

Kolejność haftowania  
Po utworzeniu wzoru haftu, składającego się z kilku części (w programie Layout & Editing lub Design 
Center), sprawdź kolejność haftowania, a jeżeli to konieczne, popraw ją.  
W przypadku programu Layout & Editing, domyślna kolejność haftowania odpowiada kolejności rysowania 
elementów.  
W przypadku programu Design Center, domyślna kolejność haftowania odpowiada kolejności stosowania 
atrybutów haftu.  
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Wyszywanie dużych powierzchni 
 Podczas wyszywania dużych powierzchni najlepsze rezultaty uzyskasz, włączając opcję Under 

sewing.  

 Bliższe informacje znajdziesz w sekcji "Podszycie" na stronie 98.  

 Zmiana ustawienia opcji Sewing Direction pozwala uniknąć marszczenia materiału.  

 Do wyszywania, używaj specjalnego stabilizatora. Jest to szczególnie ważne podczas haftowania na 
lekkich lub rozciągliwych tkaninach. Bez stabilizatora, igła może się skrzywić lub złamać, materiał może 
się zmarszczyć, a wzór może być źle wyrównany.  

 W zależności od materiału i użytego typu nici, powierzchnia wyhaftowana ściegiem satynowym może 
się marszczyć. W takim przypadku, wybierz następującą alternatywną metodę: Wybierz ścieg 
wypełniający i użyj stabilizatora na spodzie materiału.  

 
 
 

 

Uwaga 
Podczas haftowania dużej powierzchni ściegiem satynowym, w niektórych maszynach igła może opuścić 
swoją pozycję o około 10 mm. Aby tego uniknąć, zastosuj jedną z wyżej wymienionych metod 
alternatywnych.   

 

Ścieg typu jump oraz odcinanie nitki  
 
Jeżeli funkcja odcinania nitki jest aktywna, hafciarki wyposażone w tą funkcje będą automatycznie odcinały 
nitkę w ściegach typu jump.  
W zależności od używanej hafciarki, nitka może nie być odcinana, jeżeli ścieg typu jump jest krótszy, niż 
określony w ustawieniach.  
Bliższe informacje dotyczące funkcji odcinania nitki w ściegu typu jump znajdziesz w Instrukcji obsługi 
hafciarki.  
 

Ściegi Ścieg typu jump Ściegi 

  

 

  

Wzór 
Po wyhaftowaniu 
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Czcionki odpowiednie do haftowania 
 

■ Wyszywanie małych czcionek  
Najlepsze rezultaty podczas haftowania projektów 
zawierających wzory z małymi czcionkami 
uzyskasz, stosując się do następujących zaleceń. 

1.  Zastosuj mniejsze naprężenie nici, niż w 

przypadku haftowania normalnych projektów.  

2.  Haftuj z mniejszą prędkością, niż w 

przypadku haftowania normalnych projektów.  
(Bliższe informacje dotyczące regulowania 
naprężenia nici oraz prędkości haftowania 
znajdziesz w Instrukcji obsługi hafciarki.)  

3.  Nie odcinaj nitki między znakami.  

(Bliższe informacje dotyczące ustawiania 
odcinania nici przez urządzenie, znajdziesz w 
Instrukcji obsługi hafciarki.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Konwertowanie czcionek TrueType 

na wzory haftu 

Aby uzyskać najlepsze rezultaty podczas 
konwertowania czcionki TrueType na wzór haftu, 
wybierz czcionkę z jak najszerszymi liniami, na 
przykład czcionkę Gothic.  
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Tworzenie znaków w postaci konturu 
(Używanie tekstu przekształconego w obrys) 
Stosując do znaku czcionki TrueType polecenie Convert to Outline Object, możesz utworzyć znaki w 
postaci konturu umieszczonego na kształcie.  

 

1.  Przy pomocy narzędzia Kształt, narysuj 

kształt.  
Bliższe informacje znajdziesz w rozdziale 

"Rysowanie kształtów" na stronie 70.  

 

2.  Wybierz znak z czcionki TrueType.  

 
 

3.  Kliknij prawym przyciskiem myszy znak, a 

następnie z pojawiającego się menu wybierz 
Convert to Outline Object.  

 Bliższe informacje znajdziesz w rozdziale 

"Konwertowanie tekstu na wzór konturu" na 
stronie 89.  
 

 
 

4.  Usatw znak wewnątrz kształtu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Po zaznaczeniu wzoru znaku, przytrzymaj 

naciśnięty klawisz i zaznacz tło kształtu. 
Kliknij Sew, następnie Set hole sewing.  

 Bliższe informacje znajdziesz w rozdziale 

"Unikanie nachodzenia haftów na siebie 
(wyszywanie obiektu z dziurą)" na stronie 75.  

 

6.  Zaznacz wzór otoczony konturem w środku 

znaku, a nastęnie kliknij przycisk Region sew 

. (Ponieważ kolor tła w tym przykładzie jest 
czarny, kolor, jaki wybierzemy przy pomocy 

przycisku Region color  to czarny.)  

 
 Znak w postaci konturu jest ukończony.  
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Konwertowanie znaków (japońskich, 
chińskich, koreańskich, itd.) na wzory haftu 
Można utworzyć wzory haftów z różnych znaków, na przykład japońskich, chińskich, koreańskich, itd, przy 
pomocy czcionek TrueType.  
W tym przykładzie, utworzymy wzór haftu ze znaków japońskich.  

 

1.  Wybierz narzędzie Tekst, a następnie 

wybierz japońską czcionkę TrueType (na przykład 
"MS Gothic").  

2.  Kliknij na stronie projektu w miejscu, w którym 

chcesz wprowadzić tekst. Pojawi się okno Edit 
Text Letters.  

3.  Wyświetl inną tablicę kodów znaków, niż 

tablica, która pojawiła się w kroku 2. (Start - 
Wszystkie Programy - Akcesoria - Narzędzia 
systemowe - Tablica znaków)  

4.  Z listy Font w tablicy znaków Wybierz MS 

Gothic, a następnie zaznacz pole wyboru 
Advanced view. Z listy Character set wybierz 
Windows: Japoński, wybierz żądany znak, a 
następnie kliknij Select.  
(W tym przykładzie wstawiamy japoński znak 
hiragana, oznaczający "Dzień dobry".)  

 

5.  Po wybraniu wszystkich żądanych znaków, 

kliknij Copy, aby skopiować znaki.  

6.  Wklej znaki do okna dialogowego Edit Text 

Letters w programie Layout & Editing, a 
następnie kliknij OK.  

 

 

 

 

 Wskazówka 
 Poniżej przedstawiono, w jaki sposób 

zainstalować czcionki japońskie, chińskie i 
koreański w polskiej wersji systemu 
operacyjnego Windows® XP.  

1) Kliknij Start, wybierz Panel Sterowania, a 
następnie kliknij Data, Godzina, Język i Opcje 
regionalne.  
2) Kliknij Opcje regionalne i językowe, a 
następnie kliknij zakładkę Język.  
3) W sekcji Obsługa dodatkowych języków, 
zaznacz pole wyboru Zainstaluj pliki dla 
języków wschodnioazjatyckich, a następnie 
kliknij OK.  
4) Zakończ instalację Windows® wykonując 
instrukcje pojawiające się na ekranie.  

 Jeżeli znaki japońskie lub koreańskie można 
wprowadzić bezpośrednio przy pomocy 
klawiatury, można je wpisać bezpośrednio w 
oknie dialogowym Edit Text Letters.  
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Menu/Narzędzia 
 

 

 

 

 

 

Layout & Editing  
 

Lista przycisków Przybornika 

 

Przybornik 
Funkcja 

 
Strona Przybornik Funkcja Strona 

 

Uaktywnia tryb zaznaczania.  str. 52 

 

Uaktywnia tryb rysowania 
konturu. 

str. 73 

 
Uaktywnia tryb edycji punktu.  

str. 56 
str. 60 
str. 62  

Uaktywnia tryb ręcznego 
projektowania haftu. 

str. 78 

 
Uaktywnia tryb powiększania. str. 51 

 

Uaktywnia tryb miary. str. 51 

 

Uaktywnia tryb tekstu, drobnego 
tekstu i monogramu.  

str. 80 

 

Uaktywnia tryb dzielenia haftu 
na sekcje. 

str. 64 

 

Uaktywnia tryb rysowania 
prostokąta, okręgu, łuku, 
wycinka okręgu i łuku z cięciwą.  

str. 70 
 

Uaktywnia tryb wstawiania lub 
edycji stempla. 

str. 114 

 

Uaktywnia tryb rysowania 
różnych kształtów. 

str. 72    

 

 

Lista menu 

 

■ Menu File  
 

Menu Pasek 
narzędzi 

Funkcja 
 

Klawisz 
skrótu 

Strona 

New 

 
Tworzy nową stronę projektu. Ctrl + N str. 47 

Open 

 

Otwiera wcześniej zapisany projekt haftu. Ctrl+O str. 48 

Import  
 

Importuje projekty haftu z programu Design 
Library, z folderu lub z karty. 

F8 str. 48 

Import from Design 
Center 

 
Importuje wzór haftu z programu Design Center. F7 str. 50 

Save  

 

Zapisuje ostatnią wersję twojego projektu haftu na 
dysku twardym komputera (domyślnie) 

Ctrl +S str. 138 

Save As  - 
Zapisuje twój projekt haftu na dysku twardym 
komputera z nową nazwą pliku. 

- str. 138 
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Menu Pasek 

narzędzi 
Funkcja 

 
Klawisz 
skrótu 

Strona 

Export - 
Eksportuje projekt wyświetlony na Stronie projektu 
do innego formatu pliku (.dst, .exp, .pcs, .hus, .vip, 
.shv, .jef, .sew, .csd i .xxx). 

- str. 138 

Write to Card 

 

Zapisuje twój projekt haftu na karcie. F4 
str. 17 

str. 139 

Property  - 
Pozwala wprowadzić komentarze w edytowanym 
pliku .pes. 

- str. 140 

Print Setup - 
Pozwala zmienić ustawienia drukowania dla 
wyświetlonego projektu haftu i obrazu.  

- 
str. 43 

str. 141 

Print Preview  - 
Pozwala zobaczyć podgląd twojego projektu haftu 
i obrazu przed drukowaniem. 

- str. 143 

Print  - Drukuje twój projekt haftu i obraz. Ctrl + P str. 143 

Exit - Zamyka aplikację. Alt + F4  

 

■ Menu Edit 
  

Menu Pasek 
narzędzi 

Funkcja 
 

Klawisz 
skrótu 

Strona 

Undo 
 

Cofa ostatnią operację. Ctrl + Z  

Redo 

 

Anuluje ostatnie cofnięcie operacji. 
Ctrl + Shift 

+Z 
 

Group  - Łączy kilka zaznaczonych wzorów w jeden obiekt. Ctrl + G str. 55 

Ungroup - Rozgrupowuje zgrupowane wzory. Ctrl + G  

Cut  
 

Usuwa zaznaczony wzór z ekranu, zapisując jego 
kopię w Schowku. 

Ctrl + X  

Copy  

 

Zapisuje zaznaczony wzór w Schowku bez 
usuwania jej z ekranu. 

Ctrl + C  

Duplicate - Tworzy kopię zaznaczonego wzoru. Ctrl + D  

Paste 
 

Wkleja zawartość Schowka na ekranie. Ctrl + V  

Delete - 
Usuwa zaznaczony wzór z ekranu, nie zapisując 
jego kopii w Schowku.  

Delete str. 123 

Point 

To Straight - 
Zmienia dwie zaokrąglone linie, stykające się w 
jednym punkcie na krzywej w linie proste. 

- str. 58 

To Curve - 
Zaokrągla dwie stykające się w jednym punkcie 
linie proste. 

- str. 58 

To Smooth - Wygładza ścieżkę w punkcie. - str. 59 

To 
Symmetry 

- 
Dopasowuje symetryzcznie uchwyty sterujące 
punktu. 

- str. 59 

To Cusp - Przekształca w ścieżkę wypunktowaną  - str. 59 

Delete - Usuwa zaznaczone punkty. - str. 58 
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Menu Pasek 

narzędzi 
Funkcja 

 
Klawisz 
skrótu 

Strona 

Mirror 

Horizontal 
 

Obraca zaznaczony wzór poziomo w odbiciu 
lustrzanym. 

Ctrl + H 

str. 54 

Vertical 
 

Obraca zaznaczony wzór pionowo w odbiciu 
lustrzanym. 

Ctrl + J 

Rotate 
 

Pozwala ręcznie obrócić zaznaczone wzory o 
dowolny kąt. 

Ctrl + Y str. 54 

Numerical 
Setting 

Size - 
Zmienia numerycznie rozmiar zaznaczonego 
wzoru. 

- str. 53 

Rotate - Obraca numerycznie zaznaczony wzór. - str. 55 

Center - 
Ustawia zaznaczony wzór w środku strony 
projektu. 

Ctrl + M str. 52 

Align 

Left - Wyrównuje zaznaczone wzory do lewej strony. - 

str. 53 

Center - 
Wyrównuje zaznaczone wzory do ich 
lewego/prwego środka. 

- 

Right - Wyrównuje zaznaczone wzory do prawej strony. - 

Top - 
Wyrównuje zaznaczone wzory do górnego 
brzegu. 

- 

Middle - 
Wyrównuje zaznaczone wzory do ich 
górnego/dolnego środka. 

- 

Bottom - 
Wyrównuje zaznaczone wzory do dolnego 
brzegu. 

- 

Select All - Zaznacza wszystkie wzory. Ctrl + A str. 52 

 

■ Menu Image 
Menu Pasek 

narzędzi 
Funkcja 

 
Klawisz 
skrótu 

Strona 

Input 

From file - Importuje dane obrazu z istniejącego pliku. - str. 120 

From 
TWAIN 
device 

- 
Pobiera obraz ze skanera lub innego urządzenia 
obsługującego standard TWAIN.  

- str. 120 

From 
Portrait 

- 
Łączy dostarczone wraz z aplikacją obrazy cech 
twarzy w celu utworzenia oryginalnego portretu. 

- str. 121 

From 
Clipboard 

- Importuje dane obrazu ze schowka. - str. 122 

Output 

To File - Zapisuje dane obrazu jako plik - str. 124 

To 
Clipboard 

- Kopiuje dane obrazu do Schowka. - str. 124 

Select TWAIN Device - 
Wybiera, urządzenie TWAIN, zainstalowane w 
komputerze, które będzie używane. 

- str. 120 

Modify - Dostosowuje rozmiar, kierunek i pozycję obrazu.  - str. 123 

Rotate 

90 
Degrees 
Clockwise 

- 
Obraca obraz o 90 stopni w kierunku ruchu 
wskazówek zegara. 

- str. 123 

90 
Degrees 
Counter - 
Clockwise 

- 
Obraca obraz o 90 stopni w kierunku przeciwnym 
do ruchu wskazówek zegara.  

- str. 123 
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Menu Pasek 

narzędzi 
Funkcja 

 
Klawisz 
skrótu 

Strona 

Image to Stitch 
Wizard 

 

Wyświetla instrukcje krok po kroku tworzenia 
wzorów haftu z obrazu. 

- str. 125 

Display 
Image 

On 
(100%) 

- Wyświetla obraz szablonu (gęstość: 100%). F6 

str. 123 

75% - 
Wyświetla rozjaśnioną kopię obrazu szablonu 
(gęstość: 75%). 

F6 

50% - 
Wyświetla rozjaśnioną kopię obrazu szablonu 
(gęstość: 50%). 

F6 

25% - 
Wyświetla rozjaśnioną kopię obrazu szablonu 
(gęstość: 25%). 

F6 

Off - Ukrywa obraz szablonu. F6 

 

■ Menu Text 
 

Menu Pasek 
narzędzi 

Funkcja 
 

Klawisz 
skrótu 

Strona 

Edit Letters - Pozwala edytować wprowadzony tekst. Ctrl + L str. 91 

Text Attribute 
Setting 

- Ustawia atrybuty tekstu we wzorze tekstowym. Ctrl + K str. 83 

Fit Text to Path 
Setting 

 

Rozkłada linię tekstu wzdłuż ścieżki. Ctrl + T str. 87 

Release Text from 
Path 

 
Zwalnia tekst ze ścieżki. Ctrl + Q str. 88 

TrueType Font 
Attribute Setting 

- 
Ustawia atrybuty, takie jak styl, dla czcionek 
TrueType, które są konwertowane na wzór haftu.  

- str. 89 

Convert to Outline 
Object 

- 
Tworzy kontur z wzoru tekstowego 
konwertowanego z czcionki TrueType. 

- str. 89 

 
 

■ Menu Sew 
 

Menu Pasek 
narzędzi 

Funkcja 
 

Klawisz 
skrótu 

Strona 

Sewing Attribute 
Setting 

 

Ustawia atrybuty haftu dla powierzchni i konturów 
wzoru. 

Ctrl + W str. 96 

Sewing Order/Lock 

 

Pozwala sprawdzić i zmienić kolejność haftowania 
kolorów wzoru i poszczególnych wzorów.  
Ponadto pozwala zablokować wzór haftu.  

F10 str. 118 

Set hole sewing - 

Włącza dla dwóch wzorów opcję „wyszywania 
obiektu z dziurą” (w celu uniknięcia podwójnego 

wyszywania tego samego miejsca, gdy jeden 
wzór zawiera w sobie drugi wzór).  

- str. 75 

Cancel hole sewing - Anuluje opcję „wyszywania obiektu z dziurą”. - str. 75 

Remove Overlaps - 
Likwiduje powierzchnię dolnego wzoru haftu, gdy 
kilka wzorów haftu nachodzi na siebie.  

- str. 75 

Merge - Łączy kilka nachodzących na siebie wzorów haftu. - str. 76 

Divide Stitches by 
Color 

- 
Rozdziela dane ściegów z pliku hafciarskiego 
według różnych kolorów. 

- str. 64 

Stitch to Block - 

Konwertuje wzory ściegów na obiekty edytowalne 
(wzór haftu projektowany ręcznie), pozwalające 
ustawić atrybuty haftu i zachować jakość haftu 
przy skalowaniu.  

- str. 63 
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Menu Pasek 

narzędzi 
Funkcja 

 
Klawisz 
skrótu 

Strona 

Convert to Stitches - Konwertuje wzór kształtu na wzór ściegów. - str. 62 

Applique Wizard - 
Wyświetla instrukcje krok po kroku, pozwalające 
na łatwe tworzenie aplikacji. 

- str. 137 

Select Sewing Area - Ustawia obszar haftu. - str. 140 

Optimize Hoop 
change 

- 
Optymalizuje kolejność haftowania wzorów na 
stronie projektu dla tamborków wielopozycyjnych 
(100 x 172 mm lub 130 x 300 mm).  

- str. 183 

Optimize Entry/ Exit 
points 

- 
Optymalizuje położenie punktów początkowych i 
punktów końcowych dla wzoru haftu.  

- str. 60 

 
 

■ Menu Display 
 

Menu Pasek 
narzędzi 

Funkcja 
 

Klawisz 
skrótu 

Strona 

Grid Setup - 
Pozwala ustawić właściwości oraz opcje 
wyświetlania siatki. 

- str. 69 

Preview 

 

Określa, czy wzory są wyświetlane jako ściegi, 
czy w widoku normalnym. 

F9 str. 65 

Realistic Preview 
 

Pozwala wyświetlić, w jaki sposób zaznaczone 
wzory lub wszystkie wzory będą wyglądały po 
wyhaftowaniu. 

Shift + F9 str. 65 

Realistic Preview 
Attribute Setting 

- 
Ustawia opcje podglądu dla funkcji Realistic 
Preview. 

- str. 65 

Refresh Window - Uaktualnia zawartość ekranu. Ctrl + R  

Stitch Simulator 
 

Wyświetla symulację haftowania wzoru przez 
maszynę. 

- str. 66 

Reference Window 
 

Ukrywa/wyświetla okno pomocnicze. F11 str. 66 

Ruler - Ukrywa/wyświetla linijki. - str. 69 

Toolbar - Ukrywa/wyświetla Pasek narzędzi. - str. 47 

Status Bar - Ukrywa/wyświetla pasek stanu. -  
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■ Menu Option 
 

Menu Pasek 
narzędzi 

Funkcja 
 

Klawisz 
skrótu 

Strona 

Design Center - Uruchamia program Design Center. F5 
str. 145 
str. 153 

Programmable 
Stitch Creator 

- 
Uruchamia program Programmable Stitch 
Creator. 

- 
str. 199 
str. 205 

Design Database - Uruchamia program Design Database. F12 str. 187 

Font Creator - Uruchamia program Font Creator. - 
str. 217 
str. 225 

Design Property - 
Wyświetla okno dialogowe, zawierające 
informacje o hafcie dla wybranego wzoru. 

- str. 137 

Design Page 
Property 

- 
Pozwala zmienić rozmiar strony projektu oraz 
kolor strony Projektu i tło.  

- str. 68 

Edit User Thread 
Chart 

- 
Pozwala tworzyć i edytować tablice oryginalnych 
nici. 

- str. 110 

Select 
System 
Unit 

mm - Pozwala zmienić jednostki na milimetry. - 
str. 69 

inch - Pozwala zmienić jednostki na cale.  - 

 
 

■ Menu Help 
 

Menu Pasek 
narzędzi 

Funkcja 
 

Klawisz 
skrótu 

Strona 

Instruction Manual - Otwiera Instrukcję obsługi. F1 str. 13 

Check for Updates - 
Wyszukuje aktualizacji oprogramowania w 
internecie. 

- str. 14 

Customer Support - 
Otwiera stronę obsługi klienta w naszej witrynie 
internetowej. 

- str. 14 

Online Registration - 
Otwiera stronę rejestracji online w naszej witrynie 
internetowej. 

- str. 14 

About Layout & 
Editing 

- Wyświetla informacje na temat wersji tej aplikacji.  -  
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Design Center 

 

Lista przycisków Przybornika 

 

■ Etap obrysu 

 
Przybornik 

Funkcja 
 

Strona Przybornik 
Funkcja 

 
Strona 

 

Pierwsze pięć przycisków pełni 
funkcję ołówków i gumek (jeżeli 
użyjesz prawego klawisza 
myszy) o różnych grubościach. 

Str. 147 

 

Ten przycisk pełni funkcję 
gumki.  

str. 147 

 
Uaktywnia tryb powiększania.  

 

Powiększa wybraną stronę 
projektu do rozmiaru okna. 

 
Uaktywnia tryb pomniejszania.  

 

 

■ Etap obrazka wektorowego 
 

Przybornik 
Funkcja 

 
Strona Przybornik 

Funkcja 
 

Strona 

 
Uaktywnia tryb zaznaczania. str. 148 

 
Uaktywnia tryb powiększania.  

 
Uaktywnia tryb edycji punktu. str. 149 

 

Powiększa wybraną stronę 
projektu do rozmiaru okna 

 

 
Uaktywnia tryb rysowania linii. str. 149 

 
Uaktywnia tryb pomniejszania.   

   
 

Wypełnia ekran wybranymi 
obiektami.  
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■ Etap określania atrybutów ściegu 
 

Przybornik 
Funkcja 

 
Strona Przybornik 

Funkcja 
 

Strona 

 

Uaktywnia tryb wyszywania 
powierzchni. 

str. 163 
 

Uaktywnia tryb powiększenia.  

 

Uaktywnia tryb wyszywania 
obrysu (całość).  

str. 164  

Powiększa wybraną stronę 
projektu do rozmiaru okna.  

 

 

Uaktywnia tryb wyszywania 
obrysu (część).   

Uaktywnia tryb pomniejszania.   

 

Uaktywnia tryb „wyszywania 
obiektu z dziurą”. 

str. 168 
 

Uaktywnia tryb wprowadzania 
stempla. 

str. 168 

   
 

Uaktywnia tryb edycji stempla.  
 

 

Lista menu 

 

 

■ Menu File  
 

Menu Pasek 
narzędzi 

Funkcja 
 

Klawisz 
skrótu 

Strona 

New Line Image 
 

Tworzy nową stronę projektu i przełącza na 
etap obrysu. 

Ctrl + N str. 157 

New Figure Data - 
Tworzy nową stronę projektu i przełącza na 
etap obrazka wektorowego. 

- str. 160 

Wizard - 

Wyświetla instrukcje krok po kroku tworzenia 
wzorów, w zależności od rodzaju tworzonych 
danych. 

F3 str. 154 

Open 

 

Otwiera wcześniej zapisany plik (.pem, .pel) 
lub plik obrazu. 

Ctrl + O str. 155 

Select Twain 
Device 

- 
Wybiera urządzenie TWAIN zainstalowane w 
komputerze, które będzie używane.  

- 

str. 155 
Input from TWAIN 
device 

- 
Pobiera obraz ze skanera lub innego urządzenia 
obsługującego standard TWAIN. 

- 

Input from 
Clipboard 

- 

Otwiera nową stronę projektu na etapie 
oryginalnego obrazka i importuje obraz ze 
schowka.  

-  

Output to 
Clipboard 

- 
Kopiuje obraz z etapu oryginalnego obrazka 
do schowka. 

-  

Import Figure 

 

Dodaje plik .pem do twojej strony projektu 
(dostępne tylko w etapie rysunku 
wektorowego). 

F8  

Save 
 

Zapisuje ostatnią wersję twojej Strony 
projektu na dysku w postaci pliku 
(domyślnie). 

Ctrl + S str. 169 

Save As - Zapisuje bieżący wzór z nową nazwą pliku. - str. 169 

Exit - Zamyka aplikację. Alt + F4  
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■ Menu Edit  
 

Menu Pasek 
narzędzi 

Funkcja 
 

Klawisz 
skrótu 

Strona 

Undo 
 

Cofa ostatnią operację. Ctrl + Z  

Redo 

 

Anuluje ostatnie cofnięcie operacji. 
Ctrl + Shift 

+Z 
 

Cut  
 

Usuwa zaznaczony wzór z ekranu, zapisując jego 
kopię w Schowku. 

Ctrl + X  

Copy  

 

Zapisuje zaznaczony wzór w Schowku bez 
usuwania jej z ekranu. 

Ctrl + C  

Duplicate - Tworzy kopię zaznaczonego wzoru. Ctrl + D  

Paste 
 

Wkleja zawartość Schowka na ekranie. Ctrl + V  

Delete - 
Usuwa zaznaczony wzór z ekranu, nie zapisując 
jego kopii w Schowku.  

Delete  

Split - Dzieli linię na dwie części w wybranym punkcie. - str. 149 

Mirror 

Horizontal 
 

Obraca zaznaczony wzór poziomo w odbiciu 
lustrzanym. 

Ctrl + H 

str. 160 

Vertical 

 

Obraca zaznaczony wzór pionowo w odbiciu 
lustrzanym. 

Ctrl + J 

Rotate 
 

Pozwala zmienić kierunek wzoru Ctrl + Y str. 160 

Numerical 
Setting 

Size - 
Zmienia numerycznie rozmiar zaznaczonego 
wzoru. 

-  str. 160 

Rotate - Obraca numerycznie zaznaczony wzór. -  str. 160 

Select All - Zaznacza cały wzór. Ctrl +A  

 
 
 

■ Menu Sew  
 

Menu Pasek 
narzędzi 

Funkcja 
 

Klawisz 
skrótu 

Strona 

Sewing Attribute 
Setting 

 

Ustawia atrybuty haftu dla konturów i powierzchni 
wzoru. 

Ctrl + W str. 165 

Sewing Order/Lock 

 

Pozwala sprawdzić i zmienić kolejność haftowania 
kolorów wzoru, jak również kolejność haftowania 
każdego koloru oddzielnie. 

F10 str. 168 
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■ Menu Display  
 

Menu Pasek 
narzędzi 

Funkcja 
 

Klawisz 
skrótu 

Strona 

Grid Setup - 
Pozwala skonfigurować siatkę, włączyć ją lub 
wyłączyć i włączyć lub wyłączyć wyświetlanie linii 
poziomych i pionowych.  

- str. 161 

Modify Template - Reguluje rozmiar i pozycję obrazu tła. - str. 159 

Display 
Template 

On - Wyświetla obraz szablonu. F6 

str. 159 Faded - Wyświetla rozjaśnioną kopię obrazu szablonu F6 

Off - Ukrywa obraz szablonu. F6 

Preview 

 

Określa, czy wzory są wyświetlane jako ściegi, 
czy w widoku normalnym. 

F9  

Realistic Preview 
 

Pozwala wyświetlić, w jaki sposób zaznaczone 
wzory lub wszystkie wzory będą wyglądały po 
wyhaftowaniu. 

Shift + F9  

Realistic Preview 
Attribute Setting 

- 
Ustawia opcje podglądu dla funkcji Realistic 
Preview. 

-  

Refresh Window - Uaktualnia zawartość ekranu. Ctrl + R  

Stitch Simulator 
 

Wyświetla symulację haftowania wzoru przez 
maszynę. 

- str. 169 

Reference Window 
 

Ukrywa/wyświetla okno pomocnicze. F11 str. 161 

Toolbar - Ukrywa/wyświetla Pasek narzędzi. - str. 153 

Status Bar - Ukrywa/wyświetla pasek stanu. -  

 
 

■ Menu Option  
Menu Pasek 

narzędzi 
Funkcja 

 
Klawisz 
skrótu 

Strona 

Layout & Editing - Uruchamia program Layout & Editing. F5 str. 47 

Programmable 
Stitch Creator 

- 
Uruchamia program Programmable Stitch 
Creator. 

- 
str. 199 
str. 205 

Design Page 
Property 

- 
Pozwala zmienić rozmiar Strony projektu oraz 
kolor Strony projektu i tło.  

- str. 159 

Select 
System 
Unit 

mm - Pozwala zmienić jednostki na milimetry. - 
str. 161 

inch - Pozwala zmienić jednostki na cale.  - 
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■ Menu Stage  
 

Menu Pasek 
narzędzi 

Funkcja 
 

Klawisz 
skrótu 

Strona 

To Original Image 
 

Cofa do etapu oryginalnego obrazka. - str. 146 

To Line Image 
 

Cofa do etapu obrysu. - str. 156 

To Figure Handle 
 

Cofa do etapu obrazka wektorowego. - str. 158 

To Sew Setting 

 

Przełącza z etapu obrazka wektorowego do 
etapu określania atrybutów ściegu.  

- str. 163 

To Layout & Editing 
 

Eksportuje wzór haftu z Etapu ustawiania 
atrybutów haftu do programu Layout & 
Editing.  

- str. 152 

 
 
 

■ Menu Help  
Menu Pasek 

narzędzi 
Funkcja 

 
Klawisz 
skrótu 

Strona 

Instruction Manual - Otwiera Instrukcję obsługi. F1 str. 13 

Customer Support - 
Otwiera stronę obsługi klienta w naszej witrynie 
internetowej. 

- str. 14 

About Design 
Center 

- Wyświetla informacje na temat wersji tej aplikacji.  -  
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Design Database 

 

Lista menu 

 

■ Menu File  
 

Menu Pasek 
narzędzi 

Funkcja 
 

Klawisz 
skrótu 

Strona 

Open In Layout & 
Editing 

- 
Otwiera plik projektu haftu przy pomocy programu 
Layout & Editing.  

- str. 189 

Import into Layout 
& Editing 

- 
Importuje plik projektu haftu do programu Layout & 
Editing. 

- str. 189 

Create New Folder - Tworzy  nowy subfolder wybranym folderze. - str. 190 

Convert Format - Konwertuje plik projektu haftu na inny format. - str. 193 

Delete - Usuwa zaznaczony plik projektu haftu. Delete str. 191 

Search - Pozwala wyszukiwać pliki projektów haftu. Ctrl + F str. 192 

Print Setup - 
Pozwala zmienić ustawienia drukowania katalogu 
plików projektów haftu. 

- str. 196 

Print Preview - 
Pozwala zobaczyć podgląd katalogu plików 
projektów haftu przed wydrukowaniem.  

-  

Print - Drukuje katalog plików projektów haftu Ctrl + P str. 196 

Create HTML - 
Zapisuje katalog plików projektów haftu jako plik 
HTML 

- str. 196 

Create CSV - 
Zapisuje katalog plików projektów haftu jako plik 
CSV.  

- str. 197 

Exit - Zamyka aplikację. Alt + F4  

 
 

■ Menu Edit  
Menu Pasek 

narzędzi 
Funkcja 

 
Klawisz 
skrótu 

Strona 

Cut  
 

Usuwa zaznaczony projekt haftu z folderu, 
zapisując jego kopię w Schowku. 

Ctrl + X 

str. 190 Copy  

 

Zapisuje zaznaczony projekt haftu w Schowku 
bez usuwania go z folderu. 

Ctrl + C 

Paste 
 

Wkleja projekt haftu, znajdujący się w schowku 
do wybranego folderu. 

Ctrl + V 

Select All - 
Zaznacza wszystkie pliki, wyświetlane w panelu 
zawartości 

Ctrl +A  
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■ Menu Display  
Menu Pasek 

narzędzi 
Funkcja 

 
Klawisz 
skrótu 

Strona 

Large Thumbnails 
 

Wyświetla pliki projektu haftu w panelu zawartości 
w postaci dużych miniatur.  

- 

str. 191 Small Thumbnails 

 

Wyświetla pliki projektu haftu w panelu zawartości 
w postaci małych miniatur.  

- 

Details 
 

Wyświetla pliki projektu haftu w panelu zawartości 
według informacji dotyczących haftu.  

- 

Preview 
 

Wyświetla podgląd wybranego pliku projektu 
haftu.  

- str. 188 

Property 
 

Wyświetla informacje dotyczące haftu dla 
zaznaczoneo pliku projektu haftu.  

- str. 188 

Refresh - 
Odświeża widok plików projektu haftu w panelu 
zawartości. 

Ctrl + R  

Toolbar - Ukrywa/wyświetla Pasek narzędzi. - str. 187 

Status Bar - Ukrywa/wyświetla pasek stanu. -  

 

■ Menu Option 

  
Menu Pasek 

narzędzi 
Funkcja 

 
Klawisz 
skrótu 

Strona 

Select 
System 
Unit 

mm - Pozwala zmienić jednostki na milimetry. - 
str. 69 

inch - Pozwala zmienić jednostki na cale.  - 

 

■ Menu Help 
Menu Pasek 

narzędzi 
Funkcja 

 
Klawisz 
skrótu 

Strona 

Instruction Manual - Otwiera Instrukcję obsługi. F1 str. 13 

Customer Support - 
Otwiera stronę obsługi klienta w naszej witrynie 
internetowej. 

- str. 14 

About Design 
Database 

- Wyświetla informacje na temat wersji tej aplikacji.  -  
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Programmable Stitch Creator 

 

Lista przycisków Przybornika 

 

 

Przybornik 
Funkcja 

 
Strona Przybornik 

Funkcja 
 

Strona 

 

Uaktywnia tryb zaznaczania.  
str. 209 
str. 213  

Uaktywnia tryb powierzchni 
(reset). 

str. 211 

 
Uaktywnia tryb edycji punktu.  

str. 203 
str. 209 
str. 212  

Uaktywnia tryb powierzchni 
(grawer). str. 201 

str. 211 
 

 
Uaktywnia tryb rysowania linii.  

str. 200 
str. 208  

Uaktywnia tryb powierzchni 
(relief).  

 

 

Lista menu 

 

■ Menu File  
Menu Pasek 

narzędzi 
Funkcja 

 
Klawisz 
skrótu 

Strona 

New 

 
Tworzy nowy obszar roboczy. Ctrl + N str. 207 

Open 

 

Otwiera wcześniej zapisany plik wzoru ściegu Ctrl+O str. 206 

Template Open  - 

Otwiera plik obrazu tła, który może pełnić rolę 
szablonu do narysowania nowego wzoru dla 
programowalnego ściegu wypełniającego lub 
ozdobnego.  

- str. 206 

Save  

 
Zapisuje obszar roboczy na dysku Ctrl +S str. 214 

Save As  - Zapisuje bieżący wzór ściegu z nową nazwą pliku. - 
str. 214 

 

Exit - Zamyka aplikację. Alt + F4 
 
 

 

■ Menu Mode  
Menu Pasek 

narzędzi 
Funkcja 

 
Klawisz 
skrótu 

Strona 

Fill/Stamp - 
Włącza tryb ściegu wypelniającego/ stempla, aby 
tworzyć wzory haftu dla programowalnych ściegów 
wypełniających i stempli.  

- 

str. 207 

Motif - 
Włącza tryb ściegu ozdobnego, aby tworzyć wzory 
haftu dla ściegów ozdobnych.  

- 
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■ Menu Edit  
 

Menu Pasek 
narzędzi 

Funkcja 
 

Klawisz 
skrótu 

Strona 

Undo 
 

Cofa ostatnią operację. Ctrl + Z  

Redo 

 

Anuluje ostatnie cofnięcie operacji. 
Ctrl + Shift 

+Z 
 

Cut  
 

Usuwa zaznaczone linie z ekranu, zapisując ich 
kopię w Schowku. 

Ctrl + X  

Copy  

 

Zapisuje zaznaczone linie w Schowku bez 
usuwania ich z ekranu. 

Ctrl + C  

Duplicate - 
Dodaje kopię zaznaczonych linii w obszarze 
roboczym. 

Ctrl + D  

Paste 
 

Wkleja linie, znajdujące się w Schowku na ekran. Ctrl + V  

Delete - 
Usuwa zaznaczone linie z ekranu, nie zapisując 
ich w Schowku.  

Delete  

Mirror 

Horizontal 
 

Obraca zaznaczone linie poziomo w odbiciu 
lustrzanym. 

Ctrl + H 

str. 213 

Vertical 

 

Obraca zaznaczone linie pionowo w odbiciu 
lustrzanym. 

Ctrl + J 

Rotate 
 

Pozwala ręcznie obrócić zaznaczone linie o 
dowolny kąt. 

Ctrl + Y  

Select All - Zaznacza wszystkie linie. Ctrl +A  
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Menu/Narzędzia 

 

 

 

■ Menu Display  
 

Menu Pasek 
narzędzi 

Funkcja 
 

Klawisz 
skrótu 

Strona 

Grid 

Wide - 
Linie siatki są wyświetlane w odstępach równych 
1/8 długości brzegu obszaru roboczego. 

- 

str. 215 
Medium - 

Linie siatki są wyświetlane w odstępach równych 
1/16 długości brzegu obszaru roboczego. 

- 

Narrow - 
Linie siatki są wyświetlane w odstępach równych 
1/32 długości brzegu obszaru roboczego. 

- 

None - Ukrywa siatkę. - 

Template 

On 
(100%) 

- Wyświetla obraz szablonu (gęstość: 100%)). F6 

str. 215 

75% - 
Wyświetla rozjaśnioną kopię obrazu szablonu 
(gęstość: 75%). 

F6 

50% - 
Wyświetla rozjaśnioną kopię obrazu szablonu 
(gęstość: 50%). 

F6 

25% - 
Wyświetla rozjaśnioną kopię obrazu szablonu 
(gęstość: 25%).  

F6 

Off - Ukrywa obraz szablonu. F6 

Preview - Ukrywa/wyświetla obraz tworzonego wzoru. - str. 208 

Toolbar - Ukrywa/wyświetla Pasek narzędzi. - str. 199 

Status Bar - Ukrywa/wyświetla pasek stanu. -  

 
 

■ Menu Help  
 

Menu Pasek 
narzędzi 

Funkcja 
 

Klawisz 
skrótu 

Strona 

Instruction Manual - Otwiera Instrukcję obsługi. F1 str. 13 

Customer Support - 
Otwiera stronę obsługi klienta w naszej witrynie 
internetowej. 

- str. 14 

About Programmabl 
Stitch Creator 

- Wyświetla informacje na temat wersji tej aplikacji.  -  
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Font Creator 

 

Lista przycisków Przybornika 

 

Przybornik 
Funkcja 

 
Strona Przybornik 

Funkcja 
 

Strona 

 

Uaktywnia tryb zaznaczania.  str. 230 
 

Uaktywnia tryb powiększenia.  

 
Uaktywnia tryb edycji punktu.  str. 231 

 

Uaktywnia tryb ręcznego 
projektowania haftu. 

str. 231 

 

 

Lista menu 

 

■ Menu File  
Menu Pasek 

narzędzi 
Funkcja 

 
Klawisz 
skrótu 

Strona 

New 

 
Tworzy nowy obszar roboczy. Ctrl + N str. 225 

Open 

 

Otwiera wcześniej zapisany plik czcionki. Ctrl+O str. 225 

Template 
Open  

From File - 
Otwiera plik obrazu tła, który może służyć jako 
szablon do narysowania wzoru czcionki 

  

Select 
TrueType 
Font 

- 
Otwiera czcionkę TrueType, aby ją użyć jako 
szablon lub przekonwertować. 

- str. 227 

Save  

 
Zapisuje utworzony wzór czcionki na dysku Ctrl +S str. 234 

Save As  - 
Zapisuje bieżący wzór czcionki z nową nazwą 
pliku. 

- 
str. 234 

 

Add/Remove Letters - Dodaje/usuwa zarejestrowane znaki. - str. 226 

Exit - Zamyka aplikację. Alt + F4 
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Menu/Narzędzia 

 

 

 

■ Menu Edit  
 

Menu Pasek 
narzędzi 

Funkcja 
 

Klawisz 
skrótu 

Strona 

Undo 
 

Cofa ostatnią operację. Ctrl + Z  

Redo 

 

Anuluje ostatnie cofnięcie operacji. 
Ctrl + Shift 

+Z 
 

Cut  
 

Usuwa zaznaczone wzory z ekranu, zapisując ich 
kopię w Schowku. 

Ctrl + X  

Copy  

 

Zapisuje zaznaczone wzory w Schowku bez 
usuwania ich z ekranu. 

Ctrl + C  

Duplicate - 
Dodaje kopię zaznaczonych wzorów  w obszarze 
roboczym. 

Ctrl + D  

Paste 
 

Wkleja zawartość schowka na ekran. Ctrl + V  

Delete - 
Usuwa zaznaczone wzory z ekranu, nie zapisując 
ich w Schowku.  

Delete  

Point 

To 
Straight 

- 
Zmienia dwie zaokrąglone linie, które stykają się 
w punkcie na krzywej w linie proste.  

- 

str. 231 

To Curve - 
Zaokrągla dwie linie proste, które stykają się w 
punkcie.  

- 

To 
Smooth 

- Wygładza ścieżkę w punkcie.  - 

To 
Symmetry 

- 
Dostosowuje symetryzcznie uchwyty sterujące 
punktu.  

- 

To Cusp - Przekształca na zaostrzoną ścieżkę. - 

Delete - Usuwa zaznaczone punkty.  - 

Mirror 

Horizontal - 
Obraca zaznaczone wzory poziomo w odbiciu 
lustrzanym. 

Ctrl + H 

str. 230 
Vertical - 

Obraca zaznaczone wzory pionowo w odbiciu 
lustrzanym. 

Ctrl + J 

Rotate - 
Pozwala ręcznie obrócić zaznaczone wzory o 
dowolny kąt. 

Ctrl + Y str. 230 

Align 

Left - Wyrównuje zaznaczone wzory do lewej strony. -  

Center - 
Wyrównuje zaznaczone wzory do swojego 
lewego/prwego środka. 

-  

Right - Wyrównuje zaznaczone wzory do prawej strony.  -  

Top - 
Wyrównuje zaznaczone wzory do górnego 
brzegu. 

-  

Middle - 
Wyrównuje zaznaczone wzory do swojego 
górnego/dolnego środka. 

-  

Bottom - 
Wyrównuje zaznaczone wzory do dolnego 
brzegu.  

-  

Select All - Zaznacza wszystkie znaki. Ctrl +A  
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■ Menu Sew  
Menu Pasek 

narzędzi 
Funkcja 

 
Klawisz 
skrótu 

Strona 

Sewing Order 
 

Pozwala sprawdzić i zmienić kolejność 
haftowania poszczególnych wzorów. 

F10 str. 232 

Convert TrueType 
Font to Data 

- 
Konwertuje szablon czcionki TrueType na 
własny wzór znaku czcionki. 

- str. 229 

 

■ Menu Display 

  
Menu Pasek 

narzędzi 
Funkcja 

 
Klawisz 
skrótu 

Strona 

Grid Setup - 
Pozwala skonfigurować siatkę, włączyć ją lub 
wyłączyć i włączyć lub wyłączyć wyświetlanie linii 
poziomych i pionowych.  

- str. 236 

Fill Mode 
 

Przełącza tryb wyświetlania między trybem 
wypełniania (bloki są wyświetlane wypełnione) i 
trybem konturów (bloki nie są wypełnione).  

F9 str. 235 

Preview Window 

 
Ukrywa/wyświetla okno podglądu. F11 str. 232 

Browse Window 
 

Wyświetla okno przeglądania. - str. 233 

Modify Template - Reguluje rozmiar i pozycję obrazu tła. - str. 235 

Display 
Template 

On 
(100%)0 

- Wyświetla obraz szablonu (gęstość: 100%). F6 

str. 235 

75% - 
Wyświetla rozjaśnioną kopię obrazu szablonu 
(gęstość: 75%). 

F6 

50% - 
Wyświetla rozjaśnioną kopię obrazu szablonu 
(gęstość: 50%). 

F6 

25% - 
Wyświetla rozjaśnioną kopię obrazu szablonu 
(gęstość: 25%).  

F6 

Off - Ukrywa obraz szablonu. F6 

Toolbar - Ukrywa/wyświetla Pasek narzędzi. - str. 217 

Status Bar - Ukrywa/wyświetla pasek stanu. -  

 
 

■ Menu Help 
Menu Pasek 

narzędzi 
Funkcja 

 
Klawisz 
skrótu 

Strona 

Instruction Manual - Otwiera Instrukcję obsługi. F1 str. 13 

Customer Support - 
Otwiera stronę obsługi klienta w naszej witrynie 
internetowej. 

- str. 14 

About Font Creator - Wyświetla informacje na temat wersji tej aplikacji.  -  
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Rozwiązywanie problemów 
 

 

 

W przypadku wystąpienia problemu, kliknij Help, następnie Customer Support, aby przejść do witryny 
internetowej, na której można znaleźć informacje na temat przyczyn i rozwiązań różnych problemów oraz 
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. 
 
Jeżeli masz problem, wypróbuj najpierw poniższe rozwiązania. Jeżeli sugerowane czynności nie rozwiążą 
problemu, skontaktuj się z autoryzowanym dealerem lub z Działem obsługi klienta. Brother 
 

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie Strona 

Oprogramowanie nie jest 
prawidłowo zainstalowane.  

Postąpiono 
niezgodnie z 
instrukcją instalacji. 
(Na przykład, kliknięto 
przycisk Cancel lub 
wyjęto płytę CD-ROM 
przed zakończeniem 
instalacji). 

Postępuj zgodnie z 
instrukcją i prawidłowo 
wykonaj całą procedurę.  
 

 

 

Program instalacyjny 
nie uruchamia się 
automatycznie.  

Zobacz Wskazówka: 
"Jeżeli program 
instalacyjny nie uruchamia 
się automatycznie".  

 

Pojawił się komunikat "No 
card writer module is 
connected. Please connect 
card writer module".  

Sterownik nagrywarki 
kart USB nie jest 
prawidłowo 
zainstalowany.  

Jeżeli wtyczka USB 
zostanie prawidłowo 
włożona do portu USB, 
uruchomi się program 
instalacyjny nagrywarki kart 
USB.  

Jeżeli operacja 
opisana z lewej 
strony nie 
rozwiąże 
problemu, przejdź 
do witryny 
internetowej, której 
adres znajdziesz 
w rozdziale 
"Wsparcie/Serwis". 
(Zobacz strona 
14.)  

Podczas próby aktualizacji 
ze starszej wersji, pojawia 
się komunikat “Cannot 
connect to the Internet.” lub 
“The server could not be 
connected to. Wait a while, 
and then try connecting 
again.”, a nagrywarki kart 
USB nie można 
zaktualizować.  

Komputer z 
nagrywarką kart USB 
podłączoną do portu 
USB nie mógł 
nawiązać połączenia 
z Internetem.  

Aby zaktualizować 
nagrywarkę kart USB, 
komputer z podlączoną do 
jego portu USB nagrywarką 
kart, musi być połączony z 
internetem. Jeżeli używasz 
zapory, podczas 
aktualizacji neleży ją 
tymczasowo wyłązcyć. 
Jeżeli nie można nawiązać 
połączenia z Internetem, 
skontaktuj się z 
autoryzowanym dealerem.  

 

Nagrywarka kart USB nie 
działa prawidłowo.  

Nie jest wystarczająco 
zasilana. 

Podlącz nagrywarkę kart 
USB do portu USB 
komputera lub do 
samozasilanego huba 
USB, który może 
wystarczająco zasilać 
nagrywarkę kart.  
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