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Als u borduursoftware heeft,
dan MOET u gewoon Pre-Design Studio hebben!

Het tekenprogramma voor borduursters en longarm quilters -
en heel handig bij het patroontekenen...

In Pre-Design Studio kunt u elke gewenste afbeelding (kwaliteit maakt niet uit) eenvoudig openen en
overtrekken, door van punt naar punt te klikken. U heeft maar weinig punten nodig om mooie
vloeiende lijnen te krijgen. De lijnen perfectioneren doet u door de punten te verschuiven.

Met de “vector” tekeningen die u op die manier maakt kunt u het volgende doen:

In Pre-Design Studio omzetten naar steken: voor borduurmachines. Zo maakt u “Redwork” contourlijn-
ontwerpen die u meteen in uw borduurmachine kunt openen en borduren. Op dezelfde manier kunt u
quiltpatronen maken voor uw borduurmachine en zelfs applicaties met moderne rafelrandjes.

U kunt uw tekening ook exporteren als kleuren afbeelding met effen kleuren, mooie gladde
strakke lijnen, die het perfect doen als start in uw borduursoftware. Of exporteren in EMF en zelfs
PEM formaat en in uw borduursoftware openen.

Of u kunt uw op schaal getekende kleding patroon overtrekken en op ware grootte printen en u kunt
zelfs uw patroon volgens het door u geleerde systeem rechtstreeks vanaf het begin in Pre-Design
Studio tekenen.
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Of u kunt uw tekeningen op ware grootte printen en gebruiken als quilt stencil, of als quilt panto voor
longarm machines.

U kunt uw tekeningen exporteren in het AutoCAD DXF formaat, voor bijvoorbeeld longarm quilt
systemen, zoals IntelliQuilterm CompuQuilter, Pro-Qdesigner, APQS QuiltStudio etc..

Gewoon omdat u geen uren wilt besteden aan het oppoetsen van afbeeldingen...
Als u met borduursoftware werkt zult u al gauw ontdekken dat niet alle achtergrond-afbeeldingen
geschikt zijn en u heeft vermoedelijk al de nodige uren besteed aan het bijwerken van die
afbeeldingen:
lijnen dunner maken, delen weggummen en opnieuw tekenen.
Of misschien trekt u afbeeldingen zelfs nog wel met een viltstift over om ze daarna weer in te scannen!
Kortom, uren die u al kwijt bent voordat u aan het echte ontwerp-werk kunt gaan beginnen!
Juist daarom is Pre-Design Studio ontwikkeld:
u kunt een achtergrond-afbeelding openen in elke kwaliteit (goed, slecht, wanhopig), vervolgens
neemt u het Curve-gereedschap en tekent u de lijnen en vlakken die u in uw borduursel wilt hebben.
Eventueel bijwerken, opslaan en exporteren (= opslaan in een ander formaat). Het resultaat: mooie
vloeiende lijnen die overal even dik zijn en vlakken met effen kleuren, kortom een tekening die het
meteen perfect doet in uw borduursoftware. Geen tijdrovend gedoe meer in Paint of PaintShopPro!

Waarom zou U Pre-Design Studio nodig hebben?
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U kunt niet tekenen? Met Pre-Design Studio wel!

Het zal u verbazen hoe eenvoudig tekenen in Pre-Design Studio is. Er zitten maar een paar
tekengereedschappen in het programma (en dus niet allerlei functies als strokes, blur, drop-shadow,
anti-alias etc. die in de meeste grafische programma's zitten en die het alleen maar lastig maken om
uit te vinden hoe je simpel een strakke lijntekening kunt maken).
Pre-Design Studio doet gewoon wat we willen: snel, al klikkend van punt tot punt, een tekening maken
met vloeiende gladde lijnen en effen kleuren, die het daarna perfect doet in uw borduursoftware
(ongeacht welk merk) of quilt programma’s.

Systeemeisen

Minimum systeemeisen: PC met Pentium® III of hoger processor, 256 MB RAM geheugen , 128 MB
vrije schijfruimte, Windows® 98/2000/ME/XP/Vista.

Pre-Design Studio kan in 4 talen worden gebruikt: Engels, Nederlands, Frans en Duits.

Een afbeelding openen (nieuw: alle gebruikelijke grafische formaten) en overtrekken met de
tekengereedschappen.

5 eenvoudige tekengereedschappen (rechte lijn, rechthoek, ovaal, boog en curve). Teken door simpel
van punt naar punt te klikken en dubbel-klik om een lijn af te maken. Het worden mooie vloeiende
dunne lijnen, de beste start in uw borduursoftware.

Eenvoudig uw tekening bewerken door het verschuiven, wissen of bijmaken van punten. Kantelen,
Spiegelen, Roteren, vergroten, verkleinen, kopiëren, knippen en plakken van geselecteerde objecten.
Daarna slaat u uw werk op (om later verder te kunnen gaan, of het te kunnen aanpassen)

Vervolgens kunt u uw tekening exporteren naar verschillende formaten:
Effen kleuren *.bmp (perfect voor Auto Digitizing programma's, zwart/witte 1-pixel dunne lijnen
*.bmp, kleuren *.jpeg, *.pem-format (speciaal voor PE-Design Design Center V4 en later) en het
vector *.emf formaat - dat gebruikt kan worden in vele professionale borduurprogramma's zoals
Wilcom, iPunch, Melco, maar ook in Embird.  Of exporteer als AutoCAD DXF formaat voor
quiltsystemen. Nieuw: exporteren als*.WMF formaat voor quiltsystemen maar ook voor Automatisch
Perforeren in Layout & Editing.

Nieuw: omzetten naar steken: als DST formaat, op een USB zetten en meteen borduren! Mocht uw
borduurmachine geen DST formaat kunnen lezen: op de Pre-Design Studio CD-rom vindt u een gratis
conversie programma, Pulse Ambassador, waarin u de DST’s van Pre-Design Studio kunt omzetten
naar een formaat dat geschikt is voor uw borduurmachine.

Nieuw: Hulplijnen maken door in de linialen te klikken: daarmee  kunt u rechtstreeks in Pre-Design
Studio een patroon opzetten volgens het door u geleerde systeem (bijv. Ensaid, Rundschau,
Modevakschool Nationaal etc.) . Een filmpje hierover staat op de Pre-Design Studio CD-rom.

Programma overzicht
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Lijndikte aanpassen: 7 verschillende lijndiktes. Van fijne, 1-pixel dunne lijnen tot dikke lijnen in elke
gewenste kleur, perfect voor AutoPunch programma's, Origins, Artista, Layout & Editing en meer.

Lijnkleur aanpassen: Door de lijnen dezelfde kleur te geven als het vlak, lijkt de lijn te verdwijnen.
Perfect voor autodigitizing programma's waarin gekleurde afbeeldingen het vaak beter doen als ze
geen contourlijnen hebben.

Nieuw: extra lijnstijlen Gestippeld en Gestreept. Handig voor patroontekenen, maar ook voor
IntelliQuilter om meerdere pantroondelen met elkaar te verbinden.

Eenvoudig inkleuren door in het kleurenpalet een kleur te kiezen en daarna in het gewenste vlak te
klikken. Dubbel-klik in het kleurenpalet om zelf elke gewenste kleur te maken. Let op: als uw tekening
te complex is geworden, kan het zijn dat de vector-objecten niet meer apart ingekleurd kunnen
worden, gebruik in dat geval de volgende functie:

Tekening naar het Windows Klembord kopiëren. U kunt de tekening daarna van het Klembord plakken
in uw borduursoftware, of (als de vector objecten in uw tekening te complex geworden zijn)
plakken in Paint en daar met het vulemmertje in een paar seconden uw tekening inkleuren. Daarna
opslaan als bmp en deze gebruiken in uw borduursoftware.

WMF importeren: De vector eigenschappen blijven behouden en uw WMF is direct omgezet naar een
lijntekening die u in Pre-Design kunt bewerken. (Alleen voor "true" vector WMF).

True Type Fonts (Dingbats) omzetten naar vector lijntekening in een paar seconden!

Tekst langs een pad zetten - cirkel rechthoek, elke vorm: teken de vorm, selecteer het "pad" en kies
menu Bewerken > Tekst langs pad invoegen. De tekst (TTF) loopt nu langs de geselecteerde vorm.
Perfect voor logo's. En geweldig om met Dingbat fonts te spelen. Waarschuwing: is zeer verslavend.
Is ook zeer handig voor autodigitizing programma's die geen eigen tekstfunctie hebben.

Magic Circle: Voor diegenen die echt niet kunnen tekenen is er de Magic Circle. Teken een bloemetje,
blaadje (elke vorm die u wilt), selecteer en klik op de Magic Circle knop: kies het gewenste aantal
kopieën, pas de tussenruimte aan, klik op OK en u heeft een krans gemaakt van het geselecteerde
bloemetje. Heel erg leuk om te doen en snel een ongelooflijk resultaat!

Nieuw: Automatische spiraalmaker. Daarmee maakt u in een paar seconden spiralen en krullen.

Nieuw: Notities plaatsen op uw tekening: handig bij patroontekenen, om lesmateriaal te maken, maar
ook om uw copyright op uw tekeningen te zetten.

Voorkeuren instellen: Lijnkleur en Lijndikte kunnen als een voorkeur worden ingesteld. Evenals het
aantal minuten voor de Automatisch Opslaan functie.

Bewerken - Grid maker. Perfect om een basis te maken voor een patchworkblok. Afmeting
kiezen en aantal vlakken, horizontaal en verticaal. Daarna de diagonale verbindingslijnen tekenen en
de vlakken inkleuren.

Naar voorgrond/naar achtergrond: hiermee kunt u geselecteerde objecten naar de achtergrond
brengen zodat ze kleinere objecten niet meer overlappen.

Afdrukken op ware grootte: hiermee maakt u snel uw eigen panto-rollen voor longarm quilten. En
hiermee is Pre-Design Studio ook een geweldige hulp bij het patroontekenen.
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Probeerversie
U kunt een 30-dagen probeerversie downloaden van http://www.pre-designstudio.com/trial.htm

U kunt uw tekening niet opslaan in de probeerversie, maar u kunt alle andere functies naar hartelust
uitproberen. Exporteer als bmp of PEM en open die in uw borduursoftware, zet uw tekening naar
steken om en open de DST in uw borduurmachine, of print uw tekening op ware grootte om quilt
stencils te maken.

Bekijk de filmpjes op pagina http://www.pre-designstudio.com/tutorials.htm voor een snelle start in
het programma.

In de probeerversie zit geen handleiding, maar in de koopversie zit uiteraard een uitgebreide
Nederlandse handleiding, te openen via menu Help.

Koop Pre-Design Studio via onze website http://www.pre-designstudio.com/bestellen.htm
Pre-Design Studio is alleen beschikbaar op CD-rom, waarop tevens 13 filmpjes staan.

Bestel en betaal via PayPal, of maak het op de website genoemde bedrag over op Postbankrekening
7675311 t.n.v. Artistitch, Oss, met vermelding van uw adresgegevens.
Zodra uw bijschrijving binnen wordt de Pre-Design Studio CD-rom naar u toegestuurd. Stuur mij
daarom tegelijk met uw bestelling even een email met uw adresgegevens.

Pre-Design Studio is ook te koop via onze dealers, zie pag. http://artistitch.pre-design.eu/dealers.htm

Belangrijk: met de aanschaf van Pre-Design koopt u een gebruikerslicentie voor één persoon. U
mag Pre-Design Studio installeren op 2 computers, mits beide computers van dezelfde gebruiker zijn.
U mag onder geen beding het programma kopiëren, delen met iemand anders, uitlenen. Zodra u uw
code heeft ontvangen mag u Pre-Design (Studio) niet meer doorverkopen. De nieuwe "eigenaar" zal
niet kunnen registreren, zal geen code ontvangen en niet in aanmerking komen voor evt upgrade
aanbiedingen. Koop daarom zelf ook nooit een gebruikte Pre-Design (Studio) versie!

Voor diegenen die al een eerdere versie van Pre-Design hebben gekocht zijn er twee upgrade
aanbiedingen. Zie http://www.pre-designstudio.com/bestellen.htm  Upgrades zijn niet via onze dealers
te koop.

Pre-Design Studio kopen

Pre-Design Studio upgrades

In maart 2009 gaan we een speciale workshop dag organiseren. Kijk voor het laatste nieuws en
inschrijfformulier op http://www.pre-designstudio.com/workshops.htm

Pre-Design Studio Workshops


