BERNINA DesignWorks
Software-Set & Tools

3 volle schetsboeken
tiften
10 gekleurde textiels

1 borduurmachine
1 DesignWorks set
voor het
versieren van stof

5 exact uitgeknipte bloemen

250 glittersteentjes

1 jurk, net zo bloemrijk
als mijn fantasie

3 nieuwe dimensies waar u van zult houden
De DesignWorks software beschikt over vele functies voor het zelf creëren en
bewerken van motieven op de pc. U kunt de motieven draaien, spiegelen, verveelvoudigen en exact plaatsen. Kies of u het motief wilt opvullen of dat u er
slechts de contouren van wilt gebruiken. De overzichtelijke weergave maakt een
eenvoudige bediening mogelijk. In een aantal stappen ontstaat uit uw idee een
leuk ontwerp.

Stap 1
Een zelf gecreëerd patroon of een al bestaand motief wordt als een digitaal
beeld (bijv. tiff, jpg, eps of bmp) in de software geopend en vormt de basis van
het ontwerp.

Stap 2
De menubalk van de software biedt talloze instrumenten die u bij de bewerking
van het motief helpen en een leuk effect te voorschijn toveren. Maak vlakken
en contouren en bepaal direct op de pc of de vorm geschilderd, uitgesneden of
voor een motief van strass uitgeponst moet worden.

Stap 3
Functies, zoals bijvoorbeeld de kloonfunctie of de contourfunctie, staan ter beschikking voor oneindige variaties in de bewerking van het patroon. Met behulp
van vlakken wordt de afzonderlijke stappen weergegeven, zodat u steeds het
overzicht bewaart. Een volgorde-manager toont de volgorde van het te snijden,
te schilderen, uit te ponsen of te borduren gedeelte in het motief.

Stap 4
Het voltooide motief wordt met een USB-dongle van de pc naar de borduurmachine* overgebracht en met de bijpassende tool en de borduurmodule geschilderd,
uitgesneden of met in een motief van glittersteentjes omgezet.

*Lijst van compatibele machines op de achterkant.

Creativiteit in drie nieuwe dimensies
Vormen uitsnijden, kleurrijke ontwerpen schilderen of met glittersteentjes eigen
motieven creëren – dit alles is nu mogelijk met een naai- en borduurmachine
van BERNINA. Apart of gecombineerd bereikt u onmiddellijk nieuwe dimensies,
ongeacht of het nu om het versieren van stoffen of andere materialen gaat.
BERNINA DesignWorks is een software set bestaande uit drie modules die geheel
onafhankelijk van elkaar kunnen worden gebruikt. DesignWorks ondersteunt het
creatief vervaardigen van patronen en vormen en het geheel naar wens op de
pc bewerken van al bestaande motieven en ontwerpen. De modules CutWork,
PaintWork en CrystalWork behoren tot de DesignWorks familie. Met Cutwork
vervaardigt en bewerkt u vormen die u uitsnijdt en vervolgens, bijvoorbeeld, kunt
appliceren. Met de PaintWork software kunnen eigen patronen, motieven of afbeeldingen worden gecreëerd en bewerkt, welke vervolgens zelfstandig door uw
BERNINA* worden geschilderd. En met CrystalWork kunt u motieven creëren die
u vervolgens met de borduurmodule en de CrystalWork tool tot motiefsjablonen
voor glittersteentjes omzet.
Uw fantasie kent geen grenzen. Voor het gewenste eindresultaat heeft u een
BERNINA* die kan borduren en de juiste tool nodig, die u in plaats van de naald
of de naaivoet aanbrengt.
Doe het eens anders en combineer borduurwerk met CutWork, PaintWork of
CrystalWork. U zult versteld staan van de verbluffende effecten die bereikt kunnen worden – of het nu op kleding, accessoires of een quilt is.

*Lijst van compatibele machines op de achterkant.

CutWork
Met de CutWork software en de CutWork tool kunt u maximaal 15 lagen stof in
één keer uitsnijden. Het resultaat is snel, gelijkmatig en heeft precieze randen.
Eerst bepaalt u met de CutWork software de snijkanten op de computer. Vervolgens bevestigt u aan de naald een mesje dat in vier richtingen kan draaien, en dus
in iedere snijrichting kan bewegen. Zo maakt u wonderschone gaatjeseffecten
die in combinatie met borduursel nog meer tot hun recht komen. U krijgt een
leuk 3-D effect door eerder uitgesneden motieven op te naaien of aan te brengen. En bij patchwork helpt CutWork u bij het in één bewerking maken van één
of meerdere lagen stof – zo maakt u perfecte quilts.

CrystalWork
Versier kleding of accessoires met uw lievelingsmotief in de vorm van glittersteentjes. Eerst maakt en bewerkt u met de CrystalWork software op uw computer uw
eigen motief, patroon of opschrift. Vervolgens maakt uw borduurmachine* met
de CrystalWork tool op de plaats van de naald een gaatjessjabloon. De strassteentjes kunt u handmatig met een borstel in de gaatjes van het sjabloon werken en
vervolgens met strijkbare enkelzijdige borduurfolie als een kant-en-klaar motief
uit het sjabloon halen. Daarna strijkt u het motief op de stof. U kunt een motief
helemaal met steentjes opvullen of alleen een rand aanbrengen – het resultaat is
in elk geval schitterend.

PaintWork
Eigen creaties van stof met perfect geschilderde motieven en
patronen zijn niet langer een droom. De PaintWork software
biedt vele functies voor het bewerken van de motieven op de
computer, voordat uw borduurmachine* begint te schilderen.
De PaintWork tool op de plaats van de naaivoet fungeert als
stifthouder. Hier kunt u textielstiften, maar ook potloden of balpennen in vastklemmen. Uw BERNINA schildert als bij toverslag
het gekozen motief op het materiaal dat u in het borduurraam
heeft opgespannen. Verfraai alles wat u lief is met schilderingen
of opschriften en experimenteer met materialen zoals leer, kunststof of papier. U heeft oneindig veel mogelijkheden.

BERNINA DesignWorks Software-Set

De code voor de activering van de software
module is apart verkrijgbaar.
Inhoud verpakking CutWork tool:
– 1 CutWork tool met naald
– 1 reserve CutWork Naald
– 1 CutWork naaivoet Nr. 44C
Inhoud verpakking PaintWork tool:
– 1 PaintWork tool
– 4 Stiftadapters in verschillende maten
– 1 Set «edding 4600» textielstiften (10 Stuks)
De BERNINA PaintWork tool kan naar wens
met iedere textielstift worden gebruikt.
Voor de beste resultaten raden we u de
«edding 4600» textielstiften aan.
Inhoud verpakking CrystalWork tool:
– 1 CrystalWork toolhouder
– 1 CrystalWork naaivoet Nr. 48
– 4 stansstempels in verschillende maten*
– 4 matrijzen in verschillende maten
* Mogelijke afmetingen strassteentjes :
Strassteentjes SS06: 2,0 – 2,1 mm
Strassteentjes SS10: 2,8 – 2,9 mm
Strassteentjes SS12: 3,0 – 3,2 mm
Strassteentjes SS16: 3,8 – 4,0 mm

Deze machines van BERNINA zijn alleen met CutWork compatibel:
artista 200/630/640/730, aurora 430/435/440/450, bernette 340
Deco vanaf V 1.1
™
®
PC software voor Microsoft Windows XP SP3, Windows Vista
®
SP1 of Windows 7

De BERNINA DesignWorks software set bestaat uit CutWork,
PaintWork en CrystalWork. Deze drie modules bevinden zich op
dezelfde cd en in dezelfde verpakking (incl. 744 steken en meer
dan 40 motieven per module). U kunt ze apart of samen kopen.
Iedere module heeft zijn eigen activeringscode. Met een USB-dongle
wordt de overeenkomstige module van de software geactiveerd.
Houd er a.u.b. rekening mee dat de aparte DesignWorks tools,
die op de borduurmachine gebruikt worden, en de bijbehorende
steekplaat apart gekocht moeten worden, en dus geen onderdeel
van de beschreven software set zijn.
de
De DesignWorks software is niet per se nodig voor het gebruik van
orduren
b

kan
die
A
DesignWorks tools op een naaimachine van BERNIN
(zie hierboven voor de compatibiliteit). Gekochte motieven kunnen
zonder software ongewijzigd uitgesneden, geschilderd of uitgeponst
worden. De software bevat extra functies en biedt talloze mogelijkheden
voor het bewerken en zelf creëren van motieven.
Updates en actuele productinformatie vindt u op
www.bernina.com/DesignWorks.

Niet alle modellen en accessoires zijn in alle landen verkrijgbaar. Wijzigingen met betrekking tot onderdelen en uitvoering
blijven voorbehouden. Neem voor meer informatie contact op met uw BERNINA dealer.
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Inhoud DesignWorks software set:
– Software installatie-cd
– USB-dongle
– Handleiding

De BERNINA DesignWorks software set en de bijpassende
tools zijn met de volgende naai- en borduursystemen
van BERNINA compatibel: B 580, B 750 QE, B 780 en B 830.

