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Licenties
Twee computers
De licentie overeenkomst is herschreven om duidelijk te maken dat u het recht hebt
DesignaKnit tegelijkertijd uit te voeren op maximaal twee computers op voorwaarde dat
ze alleen voor eigen gebruik zijn. Of u kunt meerdere personen DesignaKnit laten
gebruiken op precies een computer. Het is uw eigen keuze.
We gaan door met ons beleid om een gebruiker een licentie te verlenen in plaats van
een computer. Dit betekent dat als u van computer wisselt, uw DesignaKnit Licentie met
u naar de nieuwe computer overgaat.

Beter licentie beheer
De DesignaKnit licentie is nu onafhankelijk van de Windows gebruiker. Deze wordt nu
apart van de programma-configuratie opgeslagen en bevindt zich in het gegevens
gebied van Alle gebruikers. Dit betekent dat wanneer de licentie- en sleutelnummers
zijn ingevoerd door een beheerder van Windows, DesignaKnit door alle Windows
gebruikers op die computer kan worden gebruikt. Hetzelfde geldt voor de autorisatie
voor de Ajour module. Voor DesignaKnit 8 was het voor elke Windows gebruiker op een
bepaalde computer noodzakelijk om de licentie-, sleutel- en ajournummers in te voeren.

(Als Windows u niet vraagt om een gebruikersnaam te selecteren bij het opstarten van
uw computer, of als u zich altijd aanmeldt als dezelfde Windows gebruiker, merkt u niets
van deze verandering)

Styling Basismodellen
Aanpassingen aan de overwijdte tabel
Alle vier overwijdte tabellen (Geen, Ruim, Strak, en Oversize) zijn licht veranderd. Er is
geen overwijdte meer voor de maat schouder tot schouder.

Eenheden beter zichtbaar
De maateenheden worden nu getoond als centimeters (cm) of inches (ins) in titel balk
van het venster en ook in de styling, lichaamsmaten, standaard maat tabellen, eigen
maat tabelllen en Bewerk Eigen Maten titel balken. Het lag in DesignaKnit 8 niet voor
de hand welke eenheden – cm of inches – gebruikt werden.

Terug naar begin

Originele Modellen

(Onderdeel van Handbreien,
Professioneel en Compleet)

Toon steekpatronen op alle delen van een kledingstuk
De ge-integreerde steekpatronen kunnen nu op alle delen tegelijk getoond worden, zelfs als
ze geroteerd zijn ten opzichte van het actieve deel.

Het is nu eenvoudiger om de steken
patronen op de verschillende delen aan
te laten sluiten, herhalingen te schikken
zodat motieven zo glad als mogelijk over
naden doorlopen.

Dit kenmerk kan ook gebruikt worden te tonen hoe verschillende steekpatronen er op een
gedupliceerd deel er uit zien en deze te vergelijken.

Terug naar begin

Achtergrond plaatje
Voor elk kledingstuk kan
een achtergrond afbeelding
worden getoond zodat dit
kan worden overgetrokken
om een deel te maken dat
overeenkomt met de
afbeelding. Het beeld kan
vervaagd en/of getint zijn
zodat het de omtrek van het
kledingstuk dat wordt
getekend niet verdoezelt.
In dit voorbeeld is het startpunt
een scherm afbeelding van
Fittingly Sew, maar elke afbeelding van een jpg (enz.)
kan worden overgetrokken.

Punten worden gezet dmv de bekende

Deze afbeelding wordt rood
en vervaagd getint.

knop totdat het broekdeel compleet is.

Geometrische vormen
De Nieuw Deel menu optie is uitgebreid en in
plaats van alleen een vierkant blok worden
nu ook een aantal regelmatige polygonen
aangeboden: driehoek, vierkant, vijfhoek,
zeshoek, enz tot en met een rond deel. De
hoogte en de breedte van het deel kunnen
opgegeven worden in de geselecteerde
eenheden en punten kunnen geplaatst
worden op de centrale spiegels.

Terug naar begin

Rondingen tekenen Er zijn 2 nieuwe soorten rondingen:symmetrische en asymmetrische
Bezier rondigen. De symmetrische ronding wordt gebruikt om een halslijn te definieren. De
groene handvaten kunnen gesleept worden. Dit levert een geweldige hoeveelheid rondingen.

Voeg samen, Voeg toe, Verwijder
Als het actieve deel een ander deel overlapt, komt het Overlappend Deel menu
beschikbaar met 3 nieuwe functies. Voeg samen combineert twee delen in een deel; Voeg
toe combineert de twee delen en laat het andere deel intact; Verwijder gebruikt het andere
deel als een mal om het overlappende gebied van het huidige deel weg te knippen.

Een klein deel is gemaakt
om als mal te fungeren.
We gebruiken het om een
golvende rand te maken
aan het actieve deel.

Het kleine deel
is nogmaals
geplaatst.

Het kleine deel
is geplaatst.

Soms helpt het
om het active deel
doorschijnend te
maken.

Voeg toe is gebruikt
om het kleine deel
aan het actieve deel
toe te voegen.

Verwijder is gebruikt
om het kleine deel
uit het actieve deel
te snijden.

Het proces is herhaald
langs de hele rand, en
de hoeken zijn afgerond.

Terug naar begin

Afgemeten aanpassing
Het is nu eenvoudig om een set punten over
een vaste of afgemeten afstand in willekeurige
richting te verplaatsen.
De muis kan gebruikt worden om punten te
slepen met optionele horizontale en vertikale
beperkingen. De afstand wordt getoond aan de
bovenkant van het venster.
Ook kunt U een aantal centimeters ingeven en
op Pas Toe drukken: de punten worden dan
verplaatst over precies de ingegeven afstand.

Maak afschuining
Een afschuining kan gemaakt worden met een opgegeven meerderen of minderen
in ieder opgegeven aantal toeren. Markeer de gewenste rand en zet de toerenteller
op waar u de afschuining wilt laten beginnen.

Terug naar begin

Punten Uitlijnen
Wanneer u uw eigen
kledingstukken maakt door
punten toe te voegen en te
verplaatsen, kan het
moeilijk zijn om perfect
horizontale of verticale
lijnen te krijgen, en dit kan
een steekomtrek
produceren met extra of
ontbrekende steken.
De nieuwe Uitlijn-functie wordt hier gebruikt om de schouders perfect horizontaal en dezelfde
hoogte als elkaar te maken. De ongewenste stappen in de schouders verdwijnen.

Verdeel Punten Gelijkmatig
Een van de toepassingen voor deze nieuwe functie is om markeringen voor
knoopsgaten te plaatsen.

Aan het voorpand van dit vest zijn enkele nieuwe punten (nummers 4 t/m 7) toegevoegd. Ze
zijn al verticaal uitgelijnd en de optie Verdeel Punten Gelijkmatig zorgt ervoor dat ze
gelijkmatig verdeeld zijn langs de geselecteerde rand. Tenslotte worden markeringen op de
nieuwe punten gezet om waarschuwingen te genereren tijdens interactief breien.

Terug naar begin

Andere nieuwe functies in Originele Modellen
● Control A (Ctrl-A) kan gebruikt worden om alle punten in he actieve deel te selecteren of alle
handvaten (als Vormmethoden of Diagonalen getoond worden).
● Alle wijzigingen die in het Integreer-venster zijn aangebracht, zorgen er nu voor dat het
oorspronkelijke venster van Originele Modellen onmiddellijk na elke verandering van
steekpatroon of beginrichting van breien wordt bijgewerkt, in plaats van te wachten tot Integreer
wordt gesloten.
● Er is een nieuwe optie in het menu Toon met de naam Gemeten Randen, waarmee de weergave
van de metingen die zijn geselecteerd met het gereedschap Rand Meten wordt gewijzigd.
Hierdoor kunnen de gemeten randen worden verborgen zonder ze te verwijderen.
● Het maximale aantal gemeten randen per deel is nu 30 in plaats van 20.
● De Breirichting Indicator is vereenvoudigd en heeft nu slechts 2 toestanden in plaats van 3.
Wanneer de indicator is ingeschakeld en de eenheden zijn ingesteld op steken en toeren, en het
zoomniveau individuele toeren toont, wordt alternatieve toerkleuring gedaan op de achtergrond
raster om de richting van het breien te visualiseren. Toeren met breirichting naar links van het
scherm, worden gekleurd met een lichtere tint, terwijl toeren die gebreid worden naar rechts van
het scherm in een donkerdere tint staan.
● Wanneer steekpatronen worden getoond, bevindt zich een handvat op het actieve deel dat met de
muis kan worden gesleept om de positie van het steekpatroon op het actieve deel aan te passen.
Terwijl de muis zich boven dit handvat bevindt, kunnen de pijltoetsen op het toetsenbord nu ook
worden gebruikt als een fijne aanpassing, waarbij het steekpatroon met één steekwordt verplaatst
voor een kolom of toer.
● Als een handgebreid steekpatroon op een deel wordt gesleept, kan het nu verticaal in plaats van
in stappen van 2 toeren verticaal worden verplaatst. Als het steekpatroon wordt verplaatst voor
een enkele toer, verandert de breirichting en daarom kunnen dubbele toergroepen in de
schouders en andere flauwe afschuiningen veranderen. (Als de Breirichting Indicator is
ingeschakeld, ziet u dat deze van links naar rechts beweegt en verandert de steek layout van de
schouders enz. terwijl het steekpatroon verticaal wordt gesleept.)

Terug naar begin

Schaduw & Omtrek

Steek Designer

Het menu Verander biedt een opwindend nieuw hulpmiddel voor het toevoegen van schaduwen
of omtrekken aan motieven.

In het volgende voorbeeld wordt een lijntekening in dezelfde groene lijn weergegeven om de lijnen
dikker te maken, waarna een zwarte omtrek wordt toegevoegd, gevolgd door een effen grijze schaduw en
vervolgens een grijze gespikkelde schaduw. Tot slot worden andere tools gebruikt om het 4kleurenontwerp terug te brengen naar slechts twee kleuren.

Spiraalvormige symmetrie
De caleidoscopische spiegel heeft een
nieuwe optie voor het ontwerpen van
patronen met 4-weg spiraalvormige
symmetrie

Alle tekengereedschappen kunnen in deze modus
worden gebruikt om ongebruikelijke en opvallende
ontwerpen te maken.

Terug naar begin

Gebogen lijnen tekenen
Met een nieuw tekengereedschap kunnen Bezier-curven worden getekend door de lijn
in de gewenste richtingen te trekken met behulp van handvatten. Een curve begint in
een selectiekader met tags en kan in het steekpatroon worden aangepast en opnieuw
worden gepositioneerd met behulp van de handvatten of de selectiekadertags.

Naast de eenvoudige curves is er een keuze aan
symmetrische vormen die u als uitgangspunt kunt
gebruiken om uw eigen verbluffende,
onvoorspelbare en complexe patronen te creëren.
Kies het beginpunt, stel het selectiekader in op het
aantal steken en toeren dat u wilt en laat de magie
gebeuren.

Wanneer de curve meerdere herhalingen van uw oorspronkelijke steekpatroon overspant en de
caleidoscopische spiegels zijn ingeschakeld, gaat het patroon echt van start. Door een curvehandvat
naar een willekeurige plaats te slepen, wordt automatisch een nieuwe, ingewikkelde variatie van het
patroon gegenereerd. Experimenteren met patroonontwerp was nog nooit zo leuk, of zo snel om
bevredigende resultaten te krijgen.

De eerste 5 hiervan werden puur geproduceerd met het Gebogen Lijnen tool. In het laatste geval zijn
de grotere ruimtes gevuld met bird’s eye om spandraden te verminderen en het patroon geschikt te
maken voor Noors breien.
Terug naar begin

Geavanceerd tegelen
Tegels zijn enorm geüpgraded. Er zijn opwindende nieuwe functies toegevoegd aan de Tegel
Horizontale en Verticale randopties in het menu Bewerken / Importeren.
Het gelijkmatig verdelen van een patroon binnen een
bepaald doelgebied, zoals bijvoorbeeld een half dozijn
herhalingen over de rug van een trui, kan nu
gemakkelijk worden gedaan.
De eerste afbeelding toont de standaard perfect
regelmatige rangschikking van tegels, verkregen door
slepen met de grijze tags. Afhankelijk van de grootte
van het motief en de grootte van het doelgebied, kan het
motief al dan niet een exact aantal keren in het vereiste
gebied passen.
De tweede afbeelding toont de tegels automatisch zo
gelijkmatig mogelijk verdeeld over het geselecteerde
deel van het steekpatroon. Dit wordt eenvoudig gedaan
door de witte tags te verslepen.
Het derde en vierde plaatje zijn voorbeelden van
schuine schikkingen van tegels.

Door de motieven naar elkaar toe te slepen zodat ze elkaar overlappen en een transparant garen op
de achtergrond te gebruiken, kunnen ze op interessante manieren worden gerangschikt. Hoe de
motieven overlappen kan worden geregeld, door te selecteren welke hoek van het motief zich
bovenaan bevindt.

Terug naar begin

Gedeeltelijk cut & sew
De optie Laat het patroon op
de randen is toegevoegd.
Deze functie maakt het mogelijk
om conventionele
zijzoomrandvorming te
combineren met cut & sew
halslijnen. De noodzakelijke
stappen van twee toeren kunnen
worden gebruikt voor het vormen
van schouders enz., terwijl
eventuele halslijnen enz. worden
gedaan met behulp van de
mooiere cut & sew stappen van
een enkele toer.
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“Vormen met symbolen” voegt nu automatisch deze steeksymbolen toe aan het palet zodat ze
klaar staan om te worden gebruikt om de vorm te markeren.
Deze functie laat ook geen rand meer achter aan de rand van het nieuwe patroon.

Kleurenschema volledig zichtbaar
Naast elk Kleurenschema-menu-item is een gekleurd
vierkant toegevoegd, zodat de volledige kleurenschemainstellingen voor het momenteel geopende steekpatroon in
één oogopslag te zien zijn.
Onderaan het menu Kleurenschema is er een nieuwe optie
Maak Automatisch Onderscheid tussen de kleuren.
Wanneer aangevinkt, zorgt deze optie ervoor dat de meeste
items in het Kleurenschema-menu automatisch van elkaar
en van de garenkleuren te onderscheiden zijn.

Verschuiven
Het is nu mogelijk om rond een ingezoomd steekpatroon te verschuiven door het te slepen,
als een alternatief voor het gebruik van de schuifbalken. Als er geen tekentool actief is en
geen selectievak zichtbaar is en de weergave is ingezoomd zodat de horizontale of verticale
schuifbalk (of beide) zichtbaar zijn, verandert de cursor in een platte hand met een klein kruis
en het steekpatroon kan worden verschoven door te slepen met de linkermuisknop. Of u nu
ingezoomd bent of niet, binnen het selectiekader verandert de cursor in een teken dat de
inhoud van de selectievak kan worden gesleept.

Terug naar begin

Betere Jacquard Correcties
Automatische correctie van Jacquard-fouten is aanzienlijk verbeterd, vooral voor grote
steekpatronen die zijn afgeleid van fotografische afbeeldingen. In DesignaKnit 8 werd elke
foute steek gecorrigeerd door de kleur van de vorige of volgende rij te kopiëren, en dit kon
resulteren in een merkbare wijziging van het patroon, waarbij een of meer kleuren overmatig
dominant worden in sommige delen van het patroon. Het is vaak mogelijk om een Jacquardfout in plaats daarvan te corrigeren door de kleuren in aangrenzende rijen uit te wisselen, en
deze manier om de reeks garens te corrigeren is nu geïmplementeerd. Als een resultaat wordt
het fijne detail van het patroon veel beter behouden tijdens het correctie proces. Deze methode
om Jacquard-fouten te corrigeren en de nieuwe ditheringmethoden voor het converteren van
grafische afbeeldingen in DesignaKnit Graphics Studio worden gecombineerd om verbluffende
conversies van foto's naar meerkleurige steekpatronen te maken.

Dit 200 x 280 driekleurige
jacquardpatroon is gemaakt op
basis van een foto met behulp van
het nieuwe conversieproces van
Graphics Studio. Dit is het
steekpatroon voordat de fouten in
de garenvolgorde van jacquard zijn
gecorrigeerd.

Deze automatische correctie door
DesignaKnit 8 introduceerde een
merkbare toevoeging van het bleke
garen.

Deze automatische correctie door
DesignaKnit 9 resulteert in wijzigingen
die minder opvallen.

Terug naar begin

Tekstbewerker voor steeksymbolen
Wijzigingen zijn aangebracht in de Tekstbewerker voor steeksymbolen (toegankelijk via
Symbolen) zoals ...
(a) Hints zijn toegevoegd om de functies van de knoppen uit te leggen.
(b) De grootte en positie van het venster Tekstbewerker
worden nu onthouden over sessies van DesignaKnit.
(c) Met de nieuwe knop Sorteer kunt u gemakkelijker
een symbool vinden op basis van het ASCII-nummer
door de tabel in ASCII-numerieke volgorde te sorteren.
(d) Als de tekst is gewijzigd en de tekstbewerker wordt
gesloten zonder op te slaan, dan bevat de melding die
nu wordt weergegeven explicietere opties voor Terug
naar Tekstbewerker of Doorgaan naar Symbolen.

Integreer een steekpatroon
(a) Een niet-geïntegreerd deel wordt niet langer automatisch geïntegreerd met het steekpatroon dat
op dat moment open is.
(b) Wanneer een modelbestand open is en vervolgens een steekpatroonbestand wordt geopend,
worden alle delen die eerder met dat steekpatroon waren geïntegreerd nu automatisch op het patroon
weergegeven.
(c) Door Model / Toon Alle Modeldelen in DesignaKnit 9 te selecteren worden alleen die delen
geïntegreerd die eerder niet waren geïntegreerd.
(d) Wanneer een deel van een kledingstuk wordt gesleept naar een nieuwe positie die overlapt of
volledig buiten de bestaande steekpatroonherhalingen is, wordt het aantal herhalingen nu aangepast
om plaats te bieden aan de nieuwe positie van het deel.
(e)In het venster Integreren kan elke bestaande steekpatroon-bestandsnaam voor een bepaald deel
worden verwijderd door de nieuwe rode X-knop te gebruiken die zich rechts van elke
bestandsopenknop bevindt. Alle delen die zonder patroon moeten worden gebreid, kunnen
gemakkelijk niet geïntegreerd worden gemaakt.

Terug naar begin

Uitgebreid Bird’s-eye
De bird’s-eye knop heeft nu 3 toestanden, waarvan
de eerste twee werken zoals eerder: uit en aan.
Bij het tekenen met de linkermuisknop produceert de derde positie een
patroon dat dunner is dan normaal bird’s-eye.
Bij het tekenen met de rechtermuisknop worden de kleuren verwisseld.
De nieuwe birds-eye functie biedt
daarom 3 mengsels van de linker en
rechter muisknopkleuren, waardoor een
indruk van extra kleuren wordt gecreëerd
wanneer uitgezoomd.

Lasso Verbeterd
Tijdens het slepen van een motief of een stekenkabel met de Lasso-tool wordt nu de statusbalk
onder in het venster bijgewerkt met de positie van het gesleepte object in het steekpatroon. De
weergegeven informatie is vergelijkbaar met de informatie die wordt weergegeven bij het
vergroten of verkleinen van het selectiekader of het slepen van de inhoud.

Selectiekader
De F4-toets kan nu worden gebruikt om te schakelen tussen geen selectiekader, kader zonder
handvaten en kader met handvaten.

Structuur Patronen - extra controle
Er is aanvullende controle voor structuurpatronen recht of averecht die meer dan één garenkleur
bevatten. De volgende waarschuwingen kunnen worden gegeven wanneer van toepassing:
(a) Een patroon van garenkleuren levert geen naaldselectie op.
(b) Niet transparante garenkleuren hebben prioriteit wanneer wordt besloten welke de werkelijke
garenkleur is op een toer.
(c) Kleuren die voor memodoeleinden worden gebruikt, moeten de status Transparant krijgen.
(d) Als een kleurenwisselaar in gebruik is en het garen verandert als de slede aan de verkeerde kant
is voor de wisselaar.
Waarschuwingen kunnen worden gegeven bij het gebruik van Steek Designer Check / Controleer op
kleurwisselingen enz., bij het downloaden, het afdrukken van sjablonen of het starten van Interactief
Breien.

Gemakkelijker om delen van kledingstukken te schikken
Als een deel van een kledingstuk wordt gesleept naar een nieuwe positie die overlapt of volledig
buiten het zichtbare steekpatroon is, wordt het aantal herhalingen nu automatisch aangepast en
onmiddellijk aangepast aan de nieuwe positie

Terug naar begin

Interactief Breien
Boord & blousing instructies
Aan het begin van elk met de hand gebreid
Basismodellen deel bevat het venster
Toerenteller + Brei-instructies nu informatie
over rand / boord en blousing ( bijvoorbeeld
meerder 1 st per 3 op de laatste toer).

Duidelijkere toevoeroog info

Intarsia instructies

Het Garenkleuren venster toont een label voor elk
gebruikt garen. Wanneer de kleurenwisselaar in
gebruik is, toont het label nu de positie van de
kleurwisselaar, bijvoorbeeld KW2 of KWB. Als de
wisselaar niet in gebruik is, zijn andere
mogelijkheden J2, J3 etc. om jacquard garen
volgorde nummers aan te geven, of FA / FB
(Brother) en F1 / F2 (Silver Reed) voor Noors.

Bij het handbreien of het breien van intarsia op een machine, toont het
venster Garenkleuren de kleuren die in gebruik zijn voor elke toer of
sledepassage. Het aantal steken voor elke garenkleur wordt nu
weergegeven naast het garen-symbool boven aan elk kleurblok. Wanneer
de muis over een van de garenkleuren wordt bewogen, verschijnt de naam
van het garen nu linksonder in de garenkleur.

Gedeeltelijk Cut & Sew
Patronen van elke breimethode kunnen nu worden gebreid
als één sectie met de hals vormgegeven door cut & sew en
de zijnaden door normale vormmethoden. De optie is
beschikbaar als een deel een halslijn of andere vorm heeft
die normaal gezien in meer dan één sectie moet worden
gebreid. (De optie is aangevinkt en niet beschikbaar als de
breimethode Jacquard of AG50 intarsia is, omdat deze
methoden altijd in één sectie moeten worden gebreid.)

Andere nieuwe functies in Interactief Breien
Nieuwe Menu Opties: De handige nieuwe Hervat bij Markering (bij handmatig breien) of Hervat vanaf
Laatste Stop (voor machinaal breien) kan worden gebruikt om verder te breien vanaf de positie waar u het
laatste gestopt was.
Jacquard separatie methode: Er zijn nieuwe controles voor de juiste instellingen voor het breien van
enkelbeds en dubbelbeds Jacquard. Als een patroon een garenkleur heeft die in sommige toeren niet wordt
gebruikt en deze niet is onderdrukt, is het patroon niet geschikt voor enkelbeds jacquard. Als de separatie
methode A is (deze is voor het enkelbed), genereert dit patroon een waarschuwing. Als sommige garens
zijn onderdrukt en de methode is B (deze is voor het dubbelbed), zal er een andere waarschuwing zijn: de
gebruiker wordt erop gewezen dat de steekgrootte ongelijk kan zijn en dat er verticale spandraden aan de
randen kunnen zijn.
Kleurenwisselaar invoerogen toewijzen: De posities van de invoerogen kunnen worden geregeld
door Memo-nummers toe te kennen aan de verschillende garens in Steek Designer voor Noors,
structuursteekpatronen en Jacquard.

Terug naar begin

DesignaKnit Graphics Studio
Beter patroon detail

Originele foto

DesignaKnit heeft nu een extra methode voor het converteren
van fotografische afbeeldingen naar steekpatronen, waarbij de
originele afbeelding veel gedetailleerder wordt vastgelegd.

Conversie naar 2 kleuren met
de DesignaKnit 8 methode met
bird’s-eye

Conversie naar 2 kleuren
met behulp van de nieuwe
DesignaKnit 9-methode

Originele foto

Geconverteerd naar 2, 3, en 4 kleuren steekpatronen

Automatische kleurenbemonstering
Het Garenkleuren-venster heeft nu een Auto-knop die kan worden ingesteld om tussen 2 en
8 kleuren te vinden, zoals vereist. Het resulterende steekpatroon kan veel meer kleuren
bevatten door de slimme verdeling van garens, zoals te zien is in dit voorbeeld waarin de foto
van de kat is geconverteerd naar een steekpatroon van 140 steken per 204 rijen, met slechts
3 garenkleuren.

Alleen met deze 3 garenkleuren!

Photo

Originele foto

Het resulterende steekpatroon is
automatisch gecorrigeerd voor 3-kleuren
jacquard-breiwerk en is ook geschikt
voor handbreien zonder correctie.
Terug naar begin

Miniatuur Voorbeeld
Conversie-instellingen voor afbeelding bevat nu een extra optie: "Voorbeeld weergeven op één pixel
per steek en per toer". Indien geselecteerd, wordt een miniatuurvoorbeeld van het voltooide gebreide
resultaat weergegeven in de rechterbovenhoek van het hoofdvenster, naast het voorbeeld in de
hoofdwerkruimte.

Miniatuur voorbeeld

Het is handig op 3 manieren:
a) Hiermee kan het uiteindelijke effect gemakkelijker zichtbaar gemaakt worden. De nieuwe dithering
ziet er beter uit als deze is uitgezoomd vanwege de manier waarop deze sterk contrasterende
garenkleuren kan gebruiken om subtiele verschillen in tinten te creëren.
b) Wanneer geconverteerde steekgroottes klein zijn op het scherm, kan de pixellatie in de
hoofdafbeelding veroorzaakt door het converteren naar steken en toeren verwarrend met de eigen
pixellatie van het scherm op elkaar inwerken. Als u een voorbeeld van één pixel per steek en toer
gebruikt, kan het uiteindelijke effect zonder verwarring zichtbaar gemaakt worden.
c) De voorbeeldafbeelding is zonder scheeftrekken van het raster veroorzaakt door het onafhankelijk
verplaatsen van de rasterhoeken.

Bewaar Instellingen

Afbeeldingstype
geheugensteun

Verwijder garens

Deze nieuwe optie in het menu Bestand slaat alle Graphics
Studio-instellingen op voor een bepaald grafisch
afbeeldingsbestand. Instellingen voor maximaal 50 (in plaats van
25) grafische afbeeldingsbestanden kunnen nu worden
opgeslagen, waardoor het gemakkelijk is om te starten vanaf het
laatst opgeslagen punt in een vorige sessie na het sluiten van het
programma of na het werken met een andere afbeelding.
Als u de afbeeldingsoort instelt op Plaatje, wordt de
achtergrondkleur van het scherm wit. Bij Diagram wordt de
achtergrond blauw. Zo weet u welk type afbeelding momenteel
open is.
Het Garenkleuren-venster heeft nu de knop hiernaast
om geselecteerde garen te verwijderen. Deze functie is
handig om het garenpalet overzichtelijk te houden.
Terug naar begin

Afbeelding Opschonen
Met Afbeelding Opschonen kunt u wijzigingen aanbrengen in een grafische afbeelding voordat
deze wordt omgezet in een steekpatroon.

Een reeks kleuren kan worden vervangen door een andere kleur, met een potlood, een penseel of
door het gehele geselecteerde gebied in te stellen. Deze handige functie kan worden gebruikt om
ongewenste kleuren te verwijderen van de gehele afbeelding of van een deel van een afbeelding.
De ongewenste kleuren zouden anders de conversie naar een steekpatroon bemoeilijken.

Terug naar begin

Diversen
Miniaturen - Algemeen
Meer informatie getoond voor steken patronen
● Wanneer het type bestand dat in het hoofdvenster met miniaturen is geselecteerd,
steekpatroonbestanden is en de optie Details is aangevinkt, worden nu
handgebreide patronen weergegeven met dezelfde soort breimethode als in de
titelbalk van de hoofdvenster van Steek Designer, bijv. Hr, Ha, Hgr of Hga. In geval
van rondbreien, wordt een letter R aan de code toegevoegd. Dezelfde code wordt
nu ook weergegeven onder het vergrote patroon in de linkerbenedenhoek van het
hoofdvenster met miniaturen.
● Wanneer steekpatronen op breimethode worden gesorteerd, is het sorteren van
handgebreide patronen nu in de volgorde Hr, Ha, Hgr en Hga en vervolgens in vlak
of rond. In DesignaKnit 8 konden alle handgebreide patronen samen worden
getoond, maar alleen gesorteerd op bestandsnaam.
●

Als u eenmaal op een bestand klikt in het dialoogvenster Miniaturen, wordt in de
linkerbenedenhoek een vergroot voorbeeld weergegeven. Als er steeksymbolen in
zitten, worden deze in de juiste KnitWrite-tekens weergegeven. Dit is een
verbetering op DesignaKnit 8 waarbij alle steeksymbolen anders dan de hoofdsteek
alleen als zwarte of witte rechthoeken werden getoond.

Meer informatie getoond voor modelbestanden
Model-miniaturen bevatten nu informatie over integratie met steekpatronen. Voor kledingstukken die
ten minste gedeeltelijk in Originele Modellen zijn ontworpen, worden kleding delen die zijn
geïntegreerd met steekpatronen gemarkeerd met een klein gekleurd pictogram in het midden. Kleding
die uitsluitend in Basismodellen is ontworpen, kan de individuele delen niet weergeven en toont
alleen een label voor het hele kledingstuk. Het label is groot als alle delen zijn geïntegreerd in een
steekpatroon, klein als slechts enkele delen zijn geïntegreerd en ontbreekt als geen van de delen is
geïntegreerd. De kleuren die voor het label worden gebruikt, zijn ruwweg dezelfde als die in het
pictogram dat Windows gebruikt voor steekpatroonbestanden.

Knoppen sneller bruikbaar
In DesignaKnit 9 kunnen de knoppen onder aan het dialoogvenster met miniaturen worden aangeklikt
en bewerkt voordat de miniaturen volledig zijn getekend, in tegenstelling tot DesignaKnit 8, waar ze
pas zichtbaar of bruikbaar werden nadat alle miniaturen waren weergegeven.

Terug naar begin

Miniaturen - Zoeken
Miniatuur-dialogen hebben een Zoek knop links onder die een venster met
zoek opties opent waarin criteria kunnen worden aangevinkt om de
selectie van bestanden die worden getoond te verkleinen.

Zoek opties voor steekpatronen
Het dialoogvenster Zoek opties voor steekpatroonbestanden kan worden gebruikt om te zoeken naar
bestanden die overeenkomen met een combinatie van breimethoden. Dit is uitgebreid in DesignaKnit 9.

Voor handbreipatronen kan nu ook worden gekozen tussen vlak en rond, en tussen tricotsteek,
averechte steek, garter steek (R) en garter steek (A).
De nieuwe knop 'Alle methodes verwijderen' verwijdert de vinkjes uit alle breimethodes. Dit maakt het
eenvoudiger om slechts één methode te selecteren. Er is ook een nieuw selectievakje om alle
machinemethoden te selecteren en een ander om alle handbreimethoden te selecteren.
Patronen kunnen nu worden geselecteerd in een bepaald groottebereik dat is gebaseerd op het aantal
steken, waardoor breisters alle patronen kunnen vinden die passen op een ponskaart met een gegeven
breedte.

Zoek opties voor modelbestanden
Het veld Tekst kan nu worden gebruikt om te zoeken op bestandsnamen van geïntegreerde
steekpatronen of grafische afbeeldingen op de achtergrond, evenals de opmerkingen die mogelijk zijn
ingevoerd in het dialoogvenster Steekgrootte. Het is daarom mogelijk om te zien welke
modelbestanden zijn geïntegreerd met een bepaald steekpatroon en / of welke bestanden zijn afgeleid
van een bepaalde achtergrondafbeelding.

Herinnering dat sommige bestanden zijn uitgesloten
Als een zoek opdracht is opgegeven, wordt de knop Zoeken in het
hoofdvenster met miniaturen nu in het rood gemarkeerd om aan te geven
dat sommige bestanden worden uitgesloten van het scherm Miniaturen.

Terug naar begin

Afdrukken

De cijfers in de uiterst rechtse kolom zijn schattingen
gebaseerd op de maten van het voorbeeld en de algemene
steekgroottes (30.08 x 40.00)
Garennaam

Garenberekening afdruk
De afdruk van de garenberekening bevat nu schattingen
voor boorden inclusief eventuele
kragen (voor kleding die
uitsluitend in Basismodellen is
ontworpen).

Blauw
Groen
Rose
Rood
Alleen Model
Totaal

Steken

Gram

60761
7100
14167
15613
35415
=======
133056

2531.71
295.83
590.29
650.54
1475.63
=======
5544.00

Schattingen voor de boord zijn gebaseerd op het
voorbeeld en de steekgrootte van de boord (33.00 x
44.00)
Voor Boord
Achter Boord
Mouw - Rechts Boord
Mouw - Links Boord
Totaal
Totaal Gram

5130
5130
2376
2376
=======
9882

194.60
194.60
90.13
90.13
=======
374.85
5918.85

Afdrukken en stof structuur
De weergave van de structuur van de stof in de Steek Patroon Plaatje en Kledingstuk Plaatje
afdrukformaten is verbeterd in DesignaKnit 9 en komt meer overeen met het Steek Designer
scherm.

Betere steken mallen voor Jacquard

Steken Mal en Geïntegreerde Mal afdrukken voor jacquardpatronen zijn verbeterd wanneer
toernummers zijn opgenomen. Als een kleurwisselaar niet in gebruik is, of niet alle garens
memonnummers toegewezen hebben gekregen, toont de afdruk nu 'J' plus het
jacquarddraadsequentienummer (het linker voorbeeld). Wanneer de posities van de
kleurenwisselaar volledig zijn toegewezen door het toewijzen van memonummers, toont de
afdruk nu het nummer van de invoer van de kleurenwisselaar (of letter) in plaats van het
volgnummer van de jacquarddraad. De posities van de kleurenwisselaar worden aangegeven door
CC plus een cijfer voor Brother (middelste voorbeeld) of een letter voor Silver Reed (rechter
voorbeeld).
Terug naar begin

Verbeterde stekenkabel diagrammen
Wanneer de steken
kabels in de diagram
modus worden
getekend, worden
steken die op de toer
van de kruising
averechts moeten
worden gebreid, nu
gemarkeerd met punten,
in dezelfde kleur als het
raster en andere
kabelmarkeringen.

Betere presentatie van Stitch World patronen
De patronen worden nu weergegeven
in kleuren die overeenkomen met het
boek Stitch World.

Tuck, slip, draadkant, weef en slak patronen
worden getekend met de juiste steeksymbolen
en produceren automatisch de juiste
naaldselectie.

Dit document bevat meer gedetailleerde informatie over hoe de patronen van Stitch World
zijn gepresenteerd: DK9_StitchWorld_nl.pdf

Terug naar begin

Andere nieuwe diverse functies
Standaardmappen
Standaardmappen kunnen nu onafhankelijk worden geconfigureerd in alle relevante secties voor
modelbestanden, steekpatroonbestanden, grafische afbeeldingsbestanden voor achtergrondafbeeldingen
van originele modellen en voor Graphics Studio. De nieuwe standaardmapmenu-opties zijn te vinden in
de relevante bestandsmenu's en er is in alle gevallen een optie om door te gaan met dezelfde map die
werd gebruikt voor het vorige openen of opslaan.

Gebruik van kleurenwisselaars
Het gebruik van een kleurenwisselaar is nu een eigenschap van een steekpatroon in plaats van een
eigenschap van de geselecteerde breimachine en kan worden ingesteld in Breimethode. Verschillende
steekpatronen kunnen worden opgeslagen met verschillende kleurenwisselaarinstellingen, wat betekent
dat het niet langer nodig is om de kleurenwisselaarinstelling aan te passen voor elk patroon dat
momenteel wordt gebreid of afgedrukt.
De breimachine-instellingen bevatten nu een standaard kleurenwisselaarinstelling die de instelling voor
een nieuw steekpatroon toewijst op het moment dat het wordt gemaakt.

Memo en kleurenwisselaars
Voor Fair Isle, structuurpatronen en voor jacquard kunnen garens worden toegewezen aan de feeder
posities van de kleurenwisselaar door Memokleuren aan de garenkleuren toe te wijzen. Dit gebeurt met
behulp van Paletten / Memo in SteekDesigner.

Passap techniek nummers
Technieknummers voor E6000 en E8000 machines worden beter ondersteund in DesignaKnit 9. Het
technieknummer wordt opgeslagen met het steekpatroon in plaats van als een globale instelling, zodat
een techniek kan worden toegewezen in de ontwerpfase als onderdeel van de breimethode. Ongeschikte
technieknummers genereren foutmeldingen. De breimachine-instellingen voor de E6000 en E8000
bevatten nu een standaardtechnieknummer dat het technieknummer toekent aan nieuwe steekpatronen
wanneer ze worden gemaakt.
Het technieknummer voor het huidige patroon wordt weergegeven in de titelbalk van het hoofdvenster.
Wanneer u met deze machines alleen model breit, wordt het technieknummer ook opgenomen in de
opties voor alleen-model, zodat het juiste aantal slede-overhalingen per toer automatisch wordt gebruikt
voor interactief breien.

Selecteren van een deel
Wanneer een deel uit een lijst wordt
geselecteerd, worden de namen van eventuele
steekpatronen die met de stukken zijn
geïntegreerd nu ook in de lijst weergegeven.

Meer ruimte voor aantekeningen
Het dialoogvenster Steekgrootte voor modelbestanden bevat een gedeelte 'Opmerkingen over dit
modelbestand' waarin notities vrij kunnen worden geschreven omdat de ruimte niet langer beperkt is tot
4 regels van 50 tekens. Deze notities kunnen nu worden doorzocht met behulp van de Miniaturen Zoekopties.

Terug naar begin

Meer dan 100 andere verbeteringen

Computer systeem vereisten

Deze omvatten extra soorten foutcontrole,
extra contextgevoelige helpknoppen,
duidelijkere instructies op het scherm, meer
breimachines in de beschikbare lijst en vele
andere operationele en cosmetische
wijzigingen.
De Help en handleidingen zijn uitgebreid
herschreven. De handleidingen zijn
opgenomen als PDF-bestanden die door
de gebruiker kunnen worden afgedrukt.

● Windows XP of later (32-bit of 64-bit
besturingssysteem). Mac bezitters
kunnen Windows installeren onder
Parallels en DesignaKnit op die manier
draaien.
● Scherm grootte minstens 800 x 600
pixels voor DesignaKnit programma en
minstens 720p (1280 x 720 pixels) voor
uitleg videos.
● Ongeveer 600 Mb harde schijf ruimte.
● Voor de optionele kabels hebt u een
vrije USB 1.0, 2.0 of 3.0 poort nodig
(niet nodig voor Handbreien).
● Levering: CD en/of internet download.

Hoe kunt u upgraden
Landen met een distributeur:

Als u woonachtig bent in Australië, Oostenrijk, WitRusland, Canada, Tsjechië, Denemarken, Estland,
Finland, Frankrijk, Duitsland, Litouwen, Moldavië,
Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Rusland,
Slowakije, Zweden, Oekraïne of de Verenigde Staten,
neem alstublieft contact op met uw DesignaKnitdistributeur voor prijzen en upgrade.
Contactgegevens zijn hier:
https://softbyte.co.uk/contact.htm

UK en alle landen zonder distributeur
https://softbyte.co.uk/upgradingtodk9.htm
Nederlandstalige landen
Upgraden naar DesignaKnit

Quarry Lane, Nantmawr, Oswestry,
Shropshire, SY10 9HH, UK.

Tel (UK) 01691 828556

info@softbyte.co.uk
https://softbyte.co.uk
Terug naar begin

