
Uudet ominaisuudet
 Tulosta ja kirjaile: Suunnittele kuvioita, joissa kirjontaa yhdistetään tulostettuihin kuviin; 

ohjelmassa on myös valmiina JPG-taustakuvia ja niihin sopivia pes-kuvioita
 Yli 500 valmista kirjontakuviota (.pes)
 Valokuvatoiminto: uudet seepia- ja harmaasävyt, koon muuttaminen
 Ristipistotoiminto: uudet seepia ja harmaasävyt; ristipistoja voi editoida sekä etupistoja lisätä
 72 pintaompeleena käytettävää koristeommelta, joita voi käyttää myös pintatikkauksessa
 Helppo käyttöjärjestelmä: ommelasetuksille, langan väreille sekä tekstin muotoilulle yhteinen

ikkuna; kuvionsuunnittelualalle on lisätty viivaimet ja keskiviivat
 Useampi ikkuna voi olla yhtä aikaa auki ohjelman Layout & Editing -osassa
 Kuvioiden tuonti omista kansioista, ohjelman kirjontakuviokansioista ja kirjontakorteilta

“vedä ja tiputa” -menetelmällä
 Eri kuvioalueiden yhdistäminen ja päällekkäisten kohtien poisto
 Teksti kaarelle todella helposti: tekstimuotoiluihin lisätty kaksi uutta vaihtoehtoa
 Uusi työkalu käsin piirrettäville viivoille
 Pistotiedoston jako väreittäin: helppo editoida tiettyä väriä
 Lukitustoiminto: haluttu kuvio/kuviot voidaan lukita siirron tai poiston estämiseksi
 Tarkempi realistinen pistoesikatselu: yksityiskohdat näkyvät tarkemmin
 Arvio kuluvasta kirjonta-ajasta näkyy kuvion tiedoissa
 Uusi pyyhekumityökalu
 Font Creator: TrueType -fontit muuttuvat automaattisesti pistotiedoiksi, voidaan käyttää myös

sapluunana
 Tekstien ja fonttien tukiompeleet : tiheyttä voi säätää, uusi tukiommeltyyppi
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Yleisominaisuudet:
 5 käyttösovellusta:

 Asettelu ja muokkaus (Layout & Editing): Voit luoda valokuvasta tai muusta kuvasta kirjontakuvion 
automaattisesti. Kuvien editointi on helppoa.
 Automaattimuunnos kuvasta kirjontakuvioksi
 Automaattimuunnos valokuvasta kirjontakuvioksi
 Automaattimuunnos kuvasta ristipistoiksi
 Automaattiapplikointitoiminto
 Monipuoliset tekstitoiminnot:

 35 ohjelman omaa fonttia
 Pienet 3-5 mm korkeat fontit
 Monogrammitoiminto
 TrueType –fontit
 Tekstit 26 eri muotoon (kaarelle yms.)

 Kuviokeskus (Design Center): Voit tehdä kirjontakuviosi itse Design Centerin tarjoamien toimintojen avulla.
 Tarkkoja yksityiskohtia sisältävät kuviot
 Ääriviivakuviot automaattisesti
 Uusi pyyhekumityökalu

 Omat fontit (Font Creator): Tee omaan ompelutyöhösi täydellisesti sopivat fontit.
 True Type- fontit: automaattimuunnos pistotiedostoksi; voi käyttää sapluunana
 Mahdollisuus tehdä esim. kiinalaisia kirjaimia

 Omat pistot (Programmable Stitch Creator): Omien koriste- ja pintakuvioitujen häiveompeleiden luomiseen 
 Kuviotietokanta (Design Database): Kirjontakuviotiedostojen järjestelyyn ja ylläpitoon

 Tukee tiedostomuotoja *.bmp, *.tif, *.jpg, *.pcx, *.wmf, *.png, *.eps, *.pcd, *.fpx, *.j2k, *.gif
 5 ääriviivaommelta:

 Suora-/kolminkertainen suora ommel, siksak, koristeommel, pykäpisto, V-ommel
 10 pintaommelta

 Satiiniommel, häiveommel, pintakuvioitu häiveommel, koristeommel, ristipistot, ympyräommel, 
säteittäinen ommel, spiraaliommel, piping stitch ja pinnantäyttöommel

 Uusi kirjontakehyskoko 20 x 20 cm, muut koot 10 x 10 cm, 13 x 18 cm, 16 x 26 cm, 18 x 30 m, 20 x 30 cm, lippiskehyskoot
13 x 5 cm ja 13 x 6 cm, putkikehys 9 x 8 cm, boordikehys 10 x 18 cm sekä useampikiinnityskohtaiset kehykset 10 x 17,2 cm     
ja 13 x 30 cm

 Leimatoiminto
 Värien sekoittaminen ja häivytys
 Mahdollisuus tehdä kirjontakehystä suurempia kuvioita
 Ompelujärjestys, värit ja ompeleen ominaisuudet helposti tarkistettavissa ja editoitavissa
 Pistosimulaattori

Laitteistovaatimukset:
 Tietokone: IBM PC tai yhteensopiva tietokone
 Prosessori: Pentium III 800MHz tai suurempi
 Käyttöjärjestelmä: Windows 2000, XP tai Vista
 Muisti:  Vähintään 128 Mt (suositus 1Gt tai enemmän)
 Kovalevyn vapaa tila: Vähintään 200 Mt
 CD-ROM asema: Tarvitaan ohjelmiston asentamiseen
 Portti:１vapaa USB-portti
 Näyttö: XGA (1024 x 768, 16 bittinen tai suurempi)
 Järjestelmääsi yhteensopiva mustesuihkutulostin, jos haluat käyttää “Tulosta ja Kirjaile” -toimintoa

Täysversio
 Täysversio sisältää: CD-rom (sis. ohjelman, perus- ja täydellisen ohjekirjan pdf-tiedostot), USB-kortinluku-

laite, 4 Mb muistikortti, asennusopas, perusohjekirja

Päivitysversio PE-Designin versioille 5, 6 ja 7
 Päivityspakkaus sisältää: CD-rom (sis. ohjelmapäivityksen, perus- ja täydellisen ohjekirjan pdf-tiedostot), 

asennusopas, perusohjekirja


