Breimode
Ontwerpen op
uw Computer
Keuze uit meerdere edities…
Handbreien

Een compleet ontwerp en teken systeem voor handbreien met
een uitgebreide verzameling kabels. U kunt kiezen uit 200
nieuwe handbreisymbolen met afkortingen en brei-instructies.
Gebruik deze zoals ze zijn of pas ze aan naar behoefte.

Machine
Standaard

De basis voor machinebreien met een set standaard kledingstukken en mogelijkheden om steekpatronen te ontwerpen.
Volledige ondersteuning voor kleurenwisselaars. Optionele
kabelverbindingen zijn beschikbaar voor bijna iedere machine.

Machine
Prof

Meer mogelijkheden voor thuis machinebreien – de
mogelijkheden van Machine Standaard, plus de
vrijheid van Originele Modellen.

Compleet

Alles in een programma voor de hand- en
machinebreier of de ontwerper, die alles wil hebben.

Styling Basismodellen

Gebruik standaard maten voor mannen,
vrouwen of kinderen; of bewerk de
lichaamsmaten voor een perfecte pasvorm.
Bewaar persoonlijke gegevens in een database.

Steek Designer

Veelzijdig patroontekengereedschap
om diverse truien en rokken te maken.

Styling kenmerken aanpassen.

Ontwerp meerkleurige en structuursteek patronen en integreer
deze met modellen. Overtrekken op het scherm met een
grafisch tablet en voeg tekst toe met elk True Type lettertype.

Het nieuwe lettertype voor hand en machine breisymbolen.

Ontwerp met het nieuwe kabelgereedschap.

Pas in Graphics Studio gemaakte patronen aan of teken vanaf een blanko blad voor diverse breimethodes.

Graphics Studio

Neem een plaatje van het
internet, camera, grafisch
programma of scanner en
converteer het in een
steekpatroon. Bepaal precies hoe
de kleuren van het plaatje naar
garenkleuren worden omgezet.
Kies kleuren uit het plaatje of uit
uw garens. Kies het aantal steken
en toeren en het aantal kleuren
per toer voor de conversie. Met
spikkel patronen kunt u extra
tussenkleuren maken.

Originele Modellen

(Inbegrepen in de Handbrei, Machine Prof en Compleet edities)

Verander een standaard kledingstuk; experimenteer met
… of start met een vierkant. Meet
layout en orientatie, knippen of aan elkaar zetten van delen…
rond randen of in een rechte lijn.

Volledige controle over de vormgeving van de
randen met de nieuwe Exacte Steek Layout.

Interactief Breien
Ontvang per toer instructies voor
kleurenwisseling of vormgeving, terwijl u
met de machine of met de hand breit.
Synchroniseer bijna iedere breimachine met
uw PC via een DesignaKnit kabel.

Afdrukken

Keuze uit een grote
reeks afdrukformaten.

Machine ajour

Blader eenvoudig door uw bestanden met de
miniatuurweergave. Bladeren in uw modellen,
steekpatronen, paletten en graphische bestanden.
Uitgebreide zoek- en sorteeropties helpen u bij het
zoeken.
Gebruik up to date Windows functionaliteit zoals
ondersteuning voor lange bestandsnamen, netwerk
en muiswiel.

Ontwerp ajourpatronen voor
Silver Reed, Toyota en Brother
met de ajourmodule.
U krijgt tijdens het breien
instructies om van slee te
wisselen of de instellingen van
de slee te veranderen.

Compatibel met 32- en 64-bit Windows.
Blijf eenvoudig up to date – DesignaKnit kan zichzelf
vanaf het web updaten.
Bewerk modellen en steekpatronen met 20 niveaus
ongedaan en herstel.

Systeemvereisten
Windows XP of nieuwer.
Vrije USB poort voor een optionele kabel (niet van toepassing voor Handbreien).
Scherm grootte minimaal 800 x 600 pixels.
600 Mbytes harde schijf ruimte
Technische ondersteuning per email of telefoon is inbegrepen.
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