Nakış Yazılım
Sürüm 1

BERNINA Sanatsal Tasarım
Hızlı Çalıştırma Kılavuzu
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1 Sanat Tasarım Montajı
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Sanat tasarımının montajı ilgili yetkili kişinin yetki vermesini gerektirir.
Yazılımın montajını yapmadan önce bütün programları kapatınız.
Sanatsal Tasarım Montaj CD’sini CD-ROM sürücüsüne takınız. Montaj işlemi
otomatik olarak başlar.
“next” (devam) tuşunu tıklayınız.
!!! İkaz: Sizin bilgisayarınız bu programın bir parçası olarak yeniden çalışacaktır.
Bundan dolayı ŞİMDİ bütün diğer programların çıkışını almanız
GEREKMEKTEDİR. Setup (kurma) ile işleme devam etmeye eğer hazır iseniz, o
zaman “Next” (devam) tuşunu tıklayınız.
İşleme devam etmeden önce, lütfen aşağıda belirtilen lisans sözleşmesini çok
dikkatlice okuyunuz. Montaj işlemine devam etmek amacı ile, lütfen Lisans
Sözleşmesini onaylamış olduğunuz teyit ediniz.
Monte işlemek istemiş olduğunuz bütün aksamları seçiniz. Bundan sonra “Next”
tuşunu tıklayınız.
Bir dosya seçmek amacı için „Next (devam)“ veya “browse (göz at)” tuşunu
tıklayınız.
Bu yazılıma ulaşacak diğer kullanıcıları seçiniz. Bundan sonra “Next” tuşunu
tıklayınız.
Montaj işlemine başlamak için “Install (kur)” tuşunu tıklayınız.
Kurmayı sona erdirmek ve bilgisayarınızı kapatmak için “Finish (sona erdir)”
tuşunu tıklayınız.
Bilgisayarı yeniden aç. Log (günlük) sizin kendi isminiz adınadır.

2 Sanatsal Tasarım Düğmeleri
Genel Bilgiler:
Sol tarafta gösterilen ikon ve ekranın üst bölümü, sol fare düğmesi üzerine tıklayarak
çalıştırılır.
2.1

Ana Menü:

File / Dosya
New
Open…
Close
Insert
Design....
Save
Save as
Design
Properties...
Print Preview

Yeni
Aç…
Kapa
Tasarım
yerleştirici
Kaydet
Farklı kaydet
Tasarım
Özellikleri..
Baskı ön izleme
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Card / Machine
Read...
Card / Machine
Write...
Write to Magic
Box
Read from
Magic Box
Recent File...
Exit

View / Görünüm
Needle Points
Show 1:1
Show All
Zoom Out 2X
Zoom Box
Redraw
Slow Redraw
Hoop...
Grid...
Measure

Kart / Makine
Okuma.…
Kart / Makine
Yazdır…
Sihirli kutuya
yazma
Sihirli kutuya
okuma
Bir önceki
dosya…
Çıkış

Edit / Kontrol
Undo
Redo
Delete
Select All
Deselect All
Lettering....
Arrange / Düzenleme
Start and End....
Mirror
Horizontal
Mirror Vertical

İğne uçları
Gösterme 1:1
Hepsini
Gösterme
Zum çıkışı 2X
Zum kutusu
Tekrar çekme
Yavaş tekrar
çekme
Kasnak...
Izgara...
Ölçüm

Settings / Ayarlama
Thread Colors… İplik renkleri …
Options…..
Opsiyonlar…..
Display Setup… Görüntüleme
kurma…

Help / Yardım Help
Help Topics....
Onscreen
Manual
About.....
Show Design
Warning
Bernina
Uluslarası Ana
Sayfa
Bernina of
America Ana
Sayfa
Nakış Online

Geri al
Yinele
Sil
Tümünü seç
Seçimi kaldır
Harflerle…

Başlatma ve
bitirme....
Ayna yatay
Ayna dikey

Yardım
konuları..
Ekran üzerinde
elle
Yaklaşık.....
Gösterme
Tasarımı İkaz
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2.2

Genel Araç Çubuğu

New
Open
Save
Print
Print Preview
Write to Machine
Read from Magic Box
Write to Magic Box
Undo
Redo
Show Grid
Show Hoop
Zoom Box
Show 1:1
Show All

Yeni
Açık
Kaydet
Yazdır
Baskı Ön izleme
Makineye yazma
Sihirli kutudan okuma
Sihirli kutudan yazma
Geri al
Yinele
Gösterme ızgarası
Gösterme kasnağı
Zum kutusu
Gösterme 1:1
Hepsini Gösterme

Yeni
NORMAL şablon ile yeni bir tasarıma başlamak için New (Yeni) tuşunu kullanınız.
Aç
Mevcut tasarımı açmak için Aç (Open) tuşunu kullanın
Kaydet
Mevcut tasarımı hafızaya almak için Kaydet (Save) tuşunu kullanın.
Yazdır
Bir tasarımın baskısı için Yazdır (Print) tuşunu kullanın.
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Baskı Ön izleme
Baskı yapmadan önce bir tasarımı
gözden geçirmek için Baskı Ön İzleme
(Print Preview) tuşunu kullanın.
Makineye Yazma
Makine, nakış makinesine tasarım
kendine veya USB çubuğuna bir tasarım
yazmak için makineye yazma (Write to
Machine) tuşunu kullanın.
Sihirli Kutuda Okuma
Sihirli kartta kendinden tasarımları
okumak için Read to Magic Box tuşunu
kullanın.
Sihirli Kutuda Yazma
Sihirli kutu ile sihirli kartlarına tasarımları
yazmak için Write to Magic Box tuşunu
kullanın.
Geri al
Bir talimatı geri almak için Geri al (Undo)
tuşunu kullanın.

Gösterme Kasnağı
Göstermeyi açmak veya kapatmak için
kasnak döndürülmesi amacıyla Gösterme
Kasnağı (Show Hoop) tuşunu tıklayın.
Ayarlamaları değiştirmek için sağ
tıklamayı kullanın.
Zum Kutusu
Tasarım penceresinden çıkmak veya bu
pencereye girmek için Zum Kutusu (Zoom
Box) tuşunu tıklayın. Ayrıca bu tuşu
ekranın sınırlı alanlarına içeri veya dışarı
zum yapmak için kullanın.
Gösterme 1:1
Uygun veya doğru boyutta tasarımı
göstermek için Gösterme 1:1 (Show 1:1)
tuşunu tıklayın.
Hepsini Gösterme
Bütün tasarımları göstermek için Hepsini
Gösterme (Show All) tuşunu tıklayın.

Yinele
Bir talimatı yinelemek için (Redo) tuşunu
kullanın.
Gösterme Izgarası
Izgarayı göstermek veya gizlemek için
Gösterme Izgarası (Show Grid) tuşunu
tıklayın.
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2.3

Görünüş Modu Alet Çubuğu

Tasarım Görünüşü
Tasarım görünüşünü değiştirmek için Tasarım görünüşü (Design View) tuşunu tıklayın.

Sanatsal Görünüş
Sanatsal görünüşü değiştirmek için Sanatsal Görünüş (Artistic View) tuşunu tıklayın.

2.4

Düzenleme Araç Çubuğu

Select Object
Lettering

Cisim seçimi
Harflendirme

Mirror Horizontal

Ayna yatay

Mirror Vertical

Ayna dikey

Rotate 45 deg CCW
(counter clockwise) /
CW (clockwise)

45 derece CCW (saat
yelkovanının ters yönü) /
CW (saat yelkovanı)
döndürün
% 20
aşağı/yukarı
ölçekleme yapın

Scale by 20% Down/Up
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Cisim Seçme:
Gerektiği gibi Cisim Seçme (Select Object) tuşunu tıklayın ve seçmek için cisimleri tıklayın.
Harflendirme:
Diyalogdaki metine girmek için Harfledirme (Lettering) tuşunu tıklayın ve nakış
harflendirmesi için ayarlamaları yapınız.
Cisim özellikleri „Object Properties“ pencerisi açılır. Lütfen BERNINA yazınız. „ok“ tuşunu
tıklayın ve bundan sonra onaylamak için Giriş (Enter) tuşunu tıklayın.
Ayna Yatay:
Bir cismi çevirmek veya yatay olarak tasarlamak için Ayna Yatay („Mirror Horizontal“)
tuşunu tıklayın.
Ayna Dikey
Bir cismi çevirmek veya dikey olarak tasarlamak için Ayna Dikey ( “Mirror Vertical”) tuşunu
tıklayın.
45 derece C döndürme
Bir tasarım saat yelkovanının ters yönünde 45° döndürmek için 45 derece C döndürme
CCW/CW tuşunu tıklayın.
Bir tasarım saat yelkovanı yönünde 45° döndürmek için döndürme CCW/CW tuşunu sağ
tıklayın.
% 20 Aşağı/Yukarı Ölçme
Seçilmiş tasarımları % 20 üzerinde ölçmek için % 20 Aşağı/Yukarı Ölçme (Scale by 20%
Down / Up) tuşunu tıklayın.
2.5

Dikiş ve Renk Çubuğu

Doldurma Tipi:
Dar şekiller için saten kullanın.
Daha uzun, düzensiz şekiller için Step tuşunu kullanın.
Renk:
Mevcut rengi ayarlamak ve harflendirme cisimlerini yeniden
renklendirmek için renk (Color) tuşunu
kullanın.
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3 Sanat Tasarımına İlk Aşama:
BERNINA SANAT Tasarımına başlamak için iki defa tıklayın.
C.\My Designs\ART Design\ dosyasından seçmiş ve tercih etmiş olduğunuz nakış
tasarımını açın. Bir tasarım seçin ve Aç („open“) tuşunu tıklayın.
Gösterilmiş olduğu gibi „Design View“ de kalın.
Daha iyi görünüm için zumu tıklayın.
Gizleme /gösterme kasnağı.

Gizleme/Gösterme ızgarası veya

Bir kasnak seçin. (örneğin 255x145 oval). Ana menüde
Ayarlamalar/Opsiyonlar/Kasnak (“Settings /Options/ hoop”) açın.

“OK” tuşu ile kasnak seçimini onaylayın.
Tasarımı seçin. Seçilmiş tasarım 8 siyah renkte saplara sahiptir ve morumsu kırmızı
rengi ile görünür. % 20 Yukarı/Aşağı Ölçme (“Scale by 20% Down/Up”) ikonunu tıklayın.
Tasarım % 20 oranında daha küçük yapmak için için tıklayın. Tasarımı % 20 oranında
daha küçük yapmak için sağ tıklama yapın.
Nakış sistemine tasarımınızı göndermeden önce, ilk defa Dosya/Kaydet („File/Save as“)
altında kaydetin ve buna bir isin verin.
makineye yazmak için tıklayın.
“BERNINA Device Selection” (BERNINA Cihaz Seçimi) penceresi açılır. Nakış sistemini
seçin ve ok tuşu ile onaylayın. BERNINA USB çubuğunu seçin. Şimdi nakış
makinenizi çalıştırınız ve tasarımları değiştirin.
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4 Genel Bilgiler
4.1
-

4.2

Nakış
İnce kumaşlar için basit ve kolay tasarımları seçin.
Büyük ölçekli, yoğun nakışlı tasarımlar orta ve ağır ağırlıkta kumaşlar için
uygundur.
Tasarımlar yazılım ile ölçekleyin/boyutlayın.
Her zaman benzer kumaş üzerinde bir nakış testi yapın.
Gerekirse, tasarıma uygun olması için rengi, iplik kalitesini, iğneyi ve dikiş
yoğunluğunu ayarlayınız.

Harflendirme için Farklı Dikiş Türleri
Harflendirme için step dikiş veya saten dikiş arasında bir seçim yapabilirsiniz.

4.3
4.4
-

Doğru ve uygun iplik ile en iyi nakış sonuçları
Çok sık yıkanacak malzemeler üzerinde bütün nakış türleri için polyester iplikleri,
aşınmaz, solmaz iplikleri kullanın.
İnce, hassas nakış için parlak, parıltılı suni ipek ipliğini kullanın.
Nakışta özel etkiler için metalik sarılmış polyester iplik kullanın.
Metafil 130/705 H-MET iğnesi ile bunu kullanın.
Stabilizörler
Hemen hemen her malzeme için yıpranır stabilizörler kullanın.
Bir çok kumaş ve esnek kumaşlar için kesme stabilizörler kullanın.
Çekmeye veya gerilmeye meyilli kumaşlar için ara yün üzerinde ütü kullanın.
İpek ve jarse için arkası kağıt kaplı yapışkan stabilizörler kullanın.
İnce, yumuşak ve gevşek dokunmuş ve örgülü kumaşlar için sprey nişasta
kullanın.
kalın veya ilmikli kumaşlar için suda çözülür stabilizör kullanın ve geçici yapışkan
spreye ilaveten ince kumaş için destek olarak bunu kullanın.
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4.5
-

Kumaşı Kasnağa Takmak
Kumaşın merkezini tespit edin ve bunu işaretleyin.
vidayı gevşetmek suretiyle nakış kasnağını açınız veya jumbo kasnak üzerindeki
düğmeyi kapatın.
kalıbı iç kasnağa yerleştirin ve böylece BERNINA kelimesi okunabilir.
kumaşı iç kasnağa yerleştirin, iç kasnağa dış kasnağın üzerine koyun.
okları uygun pozisyona getirin ve kumaşın bozulmaması için iç kasnağı, dış
kasnağa itiniz. Kumaşın düz olarak bulunması gerekir.
kasnak ile kumaşı sıkıca tutturun ve kasnak vidalarını sıkıştırın.

BERNINA şirketi nakış işleminde ve harika projelerinizde zevkli zamanlar ve büyük keyif
ve memnuniyet almanızı arzu eder. Daha güzel tasarımlara ulaşmak için aşağıdaki web
sitesini ziyaret edin.
http://www.bernina.com ve www.embroideryonline.com
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