
Brother PE-design Plus.

Met PE-design Plus is veel mogelijk.
Een eigen logo (JPG) kan worden ingevoerd/geïmporteerd en omgezet nar een borduurbestand (PES). Dat kan met
de volgende bestanden ook: .bmp, .tif, .png, .gif. Dat betekent echter niet dat alle bestanden even geschikt zijn.
Logo’s van anderen kunnen via de pc ingevoerd (let wel op beeldmerkrechten en of het mag van de ontwerper!).

Zelf tekenen kan ook (zie lijst hierboven om te zien welke bestand-soorten ingevoerd kunnen).

Van al deze afbeeldingen kan PE-Plus een borduurbestand maken. Dat kan op een aantal verschillende manieren.
PE-design Plus heeft een Wizzard waarbij het beeldbestand automatisch wordt omgezet in een door u gekozen
borduurbestand. Wanneer u PE-design Plus opstart , verschijnt de Wizzard meteen op uw beeldscherm met daarbij
de vraag: “Hoe wilt u borduren?”

U kiest dan voor het openen van een nieuwe pagina om een borduurpatroon te maken (1), het openen van een
bestaand borduurpatroon, PES (2) of het opstarten van de Wizzard die een borduurpatroon voor u maakt van een
afbeelding (3). Bij deze laatste optie kunt u kiezen uit 4 verschillende soorten borduurpatronen: fotosteek 1 (kleur,
sepia, grijs en mono), fotosteek 2 (kleur of mono), automatisch perforeren en kruissteek (in kleur, sepia of grijs). Zie
hieronder.



Het programma leidt u eenvoudig door de verschillende stappen heen.
U kunt een aantal keer een keuze maken die bepalend zijn voor uw uiteindelijke ontwerp. Zo kunt u een deel van
een afbeelding om laten zetten, zodat er bijvoorbeeld een kader om uw ontwerp komt. Dit wordt een masker
genoemd. Er zijn 16 “maskers” beschikbaar en een knop waarmee de omtrek van de tekening automatisch wordt
gevolgd.



Er is een duidelijke handleiding beschikbaar. Als het plaatje omgezet is naar een borduurpatroon dient u het
handmatig te controleren. Lees hier meer over onder het kopje “extra informatie en uitleg”.
Als het patroon helemaal klaar is kunt u het op de volgende manieren overbrengen in de Brother borduurmachine:

1. Via een originele beschrijfbare kaart (die bij het programma zit).
2. Met een USB-stick.
3. Direct van de PC naar de borduurmachine met een USB-kabel.

Daarna werkt het net als andere borduurpatronen, dus de machine naait kleur 1, stopt als die klaar is, u wisselt het
garen en gaat verder met kleur 2, etc.

Extra informatie en uitleg over PE-design Plus.

U kunt PE-design Plus ook gebruiken om teksten toe te voegen aan uw plaatjes.
Voor deze teksten kunt u uit 35 verschillende lettertypes kiezen. Nadat u een tekst getypt heeft kunt u zelf bepalen
in wat voor vorm deze tekst gezet wordt, zoals bijvoorbeeld een waaiervorm. Ook kunt u eenvoudig zelf aangeven
wat voor kleur de letters moeten krijgen en hoe dicht de naaisteken op elkaar genaaid worden door de machine. Dit
gaat via de deelvensters “kleur”en “naai-eigenschappen”.

Wat voor soort bewerkingen kan ik met PE-design Plus uitvoeren?
Met PE-design Plus kunt u borduurpatronen verplaatsen, vergroten en verkleinen, roteren (draaien), horizontaal en
vertikaal spiegelen (omklappen) en patronen groeperen (verschillende patronen samenvoegen waardoor dezelfde
kleur in beide delen in 1 keer wordt geborduurd i.p.v. eerst het ene patroon helemaal en daarna het andere
helemaal).
Let op: patronen die van borduurkaarten geïmporteerd worden kunnen niet al deze bewerkingen ondergaan!
Controleren van het borduurpatroon.
Voordat u een patroon gaat borduren dient u het helemaal te controleren. Met de functie “weergave” kunt u zien
hoe uw ontwerp er uit komt te zien. Met de functie “steeksimulator” kunt u precies volgen in welke volgorde uw
patroon geborduurd zal gaan worden en hoe lang dat zal gaan duren.



De volgende zaken kunt u controleren en aanpassen:
1. Naaivolgorde.
2. Naai-eigenschappen van lijnen en gebieden. Daaronder wordt verstaan de steeksoort, naaitype (zoals bv.

zigzag steek voor lijnen of satijnsteek of vulsteek en programmeerbare vulsteek voor gebieden). Ook kunt u
hier steekdichtheid en steekrichting aanpassen. Al deze zaken in combinatie met elkaar hebben invloed op
hoe uw borduur werk eruit zal gaan zien.

3. Kleuren.

Voorbeeld van te gebruiken patronen bij de vulsteken.

Hoe maak ik handmatig met PE-design Plus mijn zelf omgezette borduurbestand beter?

Ga daarvoor als volgt te werk, na het te bewerken PES-patroon geopend te hebben.

Stap 1: links naast uw patroon ziet u de “naaivolgorde”. Naast de verschillende kleuren staat een rechtop kruis in
een vierkant. Als u hierop klikt ziet u alle onderdelen van 1 kleur (bv. 1-2, 1-2, 1-3, etc.; daarna 2-1, 2-2, 2-3, etc.).
Door op 1 onderdeel te klikken wordt het actief (rode stippellijn).



Stap 2: Het gekozen onderdeel is actief in het borduurpatroon. Aan de rechterzijde van uw patroon kunt u de “naai-
eigenschappen” zien.
Hier kunt u een aantal instellingen veranderen (voor het actieve deel van het patroon of voor meerdere onderdelen
tegelijk):
- de steeksoort: “satijnsteek”, “vulsteek” en “geprogrammeerde vulsteek”.
- “met versteviging” . Al naar gelang het patroon moet u dit aan of uitzetten ( = het vinkje aanklikken waardoor het
weggaat). Vaak is het bij kleine plaatjes beter om geen versteviging te gebruiken. Dit is nl. een soort geborduurde
onderlaag. Bij grote vlakken is versteviging wel mooi. Het voorkomt trekken.
- de “naaidichtheid” is aan te passen.
- de “naairichting” is aan te passen: constant (en daarbij een richting kiezen) of variabel (het programma kiest zelf
een richting die meestal meegaat met het te naaien patroondeel). Contouren zijn meestal het mooist in een
satijnsteek met een variabele richting. Grote vlakken kunnen het best met een ” vulsteek” of een
“geprogrammeerde vulsteek” genaaid anders worden de flotteringen (=losse draden tussen de steken) te lang.

Voor elk te naaien onderdeel herhaalt u deze twee stappen.

Als u alle delen op deze manier optimaal gemaakt heeft kunt u nog spelen met de borduurvolgorde. Een klein oogje
in een groot vlak kan verloren gaan als het eerst geborduurd wordt, terwijl het mooi uit komt als het als laatste
geborduurd wordt. Dat geldt ook voor contourlijnen. Zoals bij stap 1 al staat ziet u de naai-volgorde aan de
linkerzijde naast uw patroon. Hier heeft u de mogelijkheid de volgorde aan te passen. U kunt zelfs bepalen dat delen
met dezelfde kleur toch op een verschillend moment geborduurd worden.

Voordat u het patroon gaat borduren kijkt u na of de juiste borduurring-afmeting bij het ontwerp wordt opgeslagen.
In het scherm ziet u rechts boven “instellingen van de ontwerppagina”. Door hierop te klikken kunt u aangeven welk
formaat ring u gaat gebruiken. Tijdens het borduren dient u zelf in de gaten te houden of u de juiste maat ring
gebruikt. Een grotere ring kan altijd, maar te klein kan beschadigingen aan ring en borduurmachine veroorzaken.

Veel plezier met uw programma.
Team Matri.


