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Ved brug af et elektrisk apparat skal der tages følgende
grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs venligst alle steder, hvor der står «bemærk», før
dette apparat tages i brug.

Træk altid stikket ud af stikkontakten, når sycomputeren
ikke er i brug.

FARE
Beskyttelse mod elektriske stød:

1. Lad ikke sycomputer og broderimodul stå uden
opsyn, når strømmen er sat til.

2. Efter endt brug og før rengøring af sycomputer og
broderimodul, træk stikket ud af stikkontakten.

BEMÆRK
Beskyttelse mod forbrændinger, ildebrand, elektriske stød
eller personskader:

1. Brug ikke sycomputeren og broderimodulet som
legetøj. Vær ekstra forsigtig, når sycomputeren
bruges af børn eller i nærheden af børn.

2. Anvend kun sycomputeren og broderimodulet til de i
brugsanvisningen foreskrevne formål. Anvend kun
tilbehør anbefalet af BERNINA.

3. Anvend ikke sycomputeren, hvis:
· ledning eller stik er beskadiget
· den ikke fungerer ordentligt
· den har været tabt på gulvet, den er blevet

beskadiget
· den har været i berøring med vand.
Indlever sycomputer og broderimodul til din
BERNINA-forhandler for kontrol eller reparation.

4. Under syningen må sycomputerens og broderimodu-
lets lufthuller ikke blokeres. De skal holdes fri for
trævler, støv og stofrester.

5. Hold fingrene langt fra alle bevægelige dele. 
Vær især forsigtig i nærheden af symaskinenålen.

6. Anvend altid en original BERNINA-stingplade. En
forkert stingplade kan forårsage knækkede nåle.

7. Anvend aldrig krumme nåle.

8. Træk eller skub aldrig stoffet under syning. Det kan
medføre knækkede nåle.

9. Sæt hovedafbryderen på «0» ved arbejdsopgaver
inden for nålens område: f.eks. trådning, udskiftning
af nål, trykfod osv.

10. Ved de i brugsanvisningen nævnte
vedligeholdelsesopgaver, så som udskiftning af pære
osv., skal stikket altid trækkes ud af stikkontakten.

11. Kom aldrig nogen form for genstand i sycomputerens
åbninger.

12. Anvend ikke sycomputeren og broderimodulet
udendørs.

13. Anvend ikke sycomputeren og broderimodulet, hvor
der bruges freon (spray) eller oxygen.

14. Sluk sycomputeren ved at sætte hovedafbryderen på
«0» og trække stikket ud af stikkontakten.

15. Når stikket trækkes ud af stikkontakten, skal man
altid trække i stikket og ikke i ledningen.

16. Producenten hæfter ikke for evt. skader, som er
opstået på grund af fejlagtig betjening af
sycomputeren og broderimodulet. 

17. Når man bruger broderramme, må sycomputeren
aldrig stå uden opsyn.

18. For at beskytte de elektroniske komponenter:
Tag aldrig en diskette ud af broderimodulet, medens
der broderes.

VEDLIGEHOLDELSE AF
DOBBELTISOLEREDE
PRODUKTER
Et dobbeltisoleret produkt er udstyret med to isolerings-
enheder i stedet for en jordforbindelse. Et dobbeltisole-
ret produkt har ikke jordstik og et sådant skal heller ikke
sættes i. Vedligeholdelse af et dobbeltisoleret produkt
kræver stor omhyggelighed og godt kendskab til syste-
met og skal derfor kun udføres af kvalificeret personale.
Anvend kun originalt tilbehør til service og reparation. 
Et dobbeltisoleret produkt har følgende kendettegn:
«dobbeltisolering» eller «dobbeltisoleret».

Symbolet          kendetegner et sådant produkt.

OPBEVAR
SIKKERHEDSFORSKRIFTERN
E FORSVARLIGT!
Denne sycomputer og dette broderimodul er kun
beregnet til husholdningsbrug.

Sikkerhedsforskrifter

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER
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BERNINA®

2

Valget af BERNINA´s “Sy- og Broderisystem” er en beslutning, der vil have en

positiv effekt på din syning i mange år fremover.

I mere end 100 år har vor familie lagt stor vægt på tilfredse kunder. For mig er det

et personligt anliggende at tilbyde schweizer-præcision ned til mindste detalje,

fremtidsorienteret syteknologi og omfattende kundeservice.

Den nye BERNINA sycomputer-generation gør det muligt, på verdensplan à la carte

at vælge nøjagtigt det, du har brug for efter dine helt individuelle sybehov.

Nyd den nye, kreative syning med BERNINA. Vort alsidige tilbehør samt idérige 

sy-publikationer, fyldt med praktiske tips, hjælper dig på vej.

Det glæder mig at kunne byde dig velkommen i BERNINA syfamilien.

www.bernina.com
Fritz Gegauf AG · BERNINA Nähmaschinenfabrik · CH-8266 Steckborn/Schweiz

”Velkommen i

BERNINA-

familien”

H.P. Ueltschi
Indehaver af BERNINA-

Nähmaschinenfabrik
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Betegnelser 5

Standard tilbehør

Stor broderiramme og skabe-
lon (145 x 255 mm)
Mellem broderiramme og 
skabelon (til almindeligt og
friarms broderi 72x50 mm)
Blå skabelon til almindeligt
brug
Rød skabelon til friarms-
broderi
Broderi trykfod nr. 15
Taske til broderimodul
Net til trådspoler (træk nettet
over trådspolen og få en jævn
spoling)

11
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13

14

15
16
17

14 15

17

12
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Ekstratilbehør

Mellem broderiramme 
(incl. skabelon)
Ligestingsstingplade
Et stort udvalg af broderikort
BERNINA artista broderisoft-
ware
Kuffertsystem til sycomputer
og broderimodul
Flerspoleholder

18

19
20
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22
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Tilslutning af broderimodul

Broderimodul sluttes til sycomputeren

6

Tilslutte ledningen til sycomputeren
· Sæt stikket i den dertil indrettede tilslutning på

sycomputerens højre side
· Den flade side af stikket skal vende ind mod dig selv

Trække ledningen ud
· Hold i ledningens sorte stik
· Træk muffen tilbage
· Træk derefter stikket ud

Afmontere modulet
· tag fat i bagerste højre hjørne for at løfte modulet og

tag det af mod venstre

Bemærk:
Skil altid broderimodul og sycomputer ad før transport!
(Må aldrig transporteres som en enhed).
Broderimodulets stik må kun sættes i eller tages ud, hvis
sycomputeren er slukket!

Tilslutningsledning løsnes
· Tilslutningsledningen er forbindelsen fra

broderimodulet til sycomputeren
· Træk tilslutningsledningen ud af ledningsholderne bag

på broderimodulet

Sætte ledningen fast på broderimodulet
· Læg ledningen over de to ledningsholdere
· Tryk ledningen ind

Fastgøre broderimodulet til sycomputeren
· Sluk sycomputeren
· Fjern sycomputerens tilbehørsæske
· Placér broderimodulet bag på sycomputerens friarm
· Skub broderimodulet ind mod sycomputeren fra

venstre, indtil tapperne på undersiden går ned i
hullerne i sycomputerens bundplade

Bemærk: 
Vigtigt at fladen er plan, når broderimodul og/eller 
friarmsadapter monteres
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Tilslutning af broderimodul

Adapteren gør det muligt at brodere lukkede
beklædningsdele (ærmer, bukseben, sokker osv.) på
sycomputerens friarm.

Fastgøre adapteren til sycomputeren
· Fjern sycomputerens tilbehørsæske
· Placér adapteren bag på sycomputerens friarm
· Skub adapteren ind mod sycomputeren fra venstre,

indtil tapperne på undersiden går ned i hullerne i
sycomputerens bundplade

Fastgøre broderimodulet til adapteren
· Placér broderimodulets forreste kant så tæt på

adapterens L-formede, forhøjede føring som muligt 
· Skub broderimodulet ind mod føringen, indtil tapperne

på undersiden går ned i hullerne i adapterens
bundplade

Broderramme til friarmsbroderi
· Den lille, ovale broderramme er konstrueret til

friarmsbroderi 

Bemærk:
· Til friarmsbroderi må man KUN bruge den lille

broderramme
· KUN med den lille broderramme broderes motiverne

fejlfrit

Fjerne adapteren fra sycomputeren
· Fjern broderimodulet fra adapteren
· Adapterens bageste højre hjørne er udformet som et

hulrum: et greb
· Hold adapteren i grebet og fjern den fra

sycomputerens bundplade

Tilslutning af adapter til friarmsbroderi

7
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8 Betjening

Forberede sycomputeren til broderi
Trykfod nr. 15 til broderi
· Sæt Broderi fod nr. 15 på til broderi
· Løft trykfoden, så broderrammen

senere kan fastgøres

Symaskinenål til broderi
· Brug tykkelse 80 eller 90, alt efter

brodergarn
· Speciel brodernål (705 H–E) til

broder- eller metaltråd
· Brug en fejlfri nål
· Nål i højeste position, så

broderrammen senere kan
fastgøres

Note: 
For mere information om nåle se
brugsanvisningen side 76–77

Sænke transportøren
· Sænk transportøren med tryktasten

på sycomputerens højre side

· Hvis transportøren ikke er sænket,
kan sycomputeren ikke startes.
Meddelelsen ”Sænk transportøren”
kommer frem

Ligesømsstingsplade (ekstratilbehør)
· Fjern standardstingpladen
· Ligesømsstingpladen har kun et lille

hul, hvor nålen arbejder

· stingdannelsen forbedres ved at
reducere stingpladens hul til visse
teknikker. Dette kan forbedre
stingkvaliteten i broderi og til nogle
quilteteknikker.

Sycomputeren trådes
Se brugsanvisningen til sycomputeren på side 10

· Ved meget glat brodertråd skal der
evt. trækkes et net ned over
trådspolen med overtråd

· Overtråden vikles derved mere
regelmæssigt af spolen og filtrer
ikke

Tip: 
Til metal- eller anden specialtråd skal
man bruge den lodrette
trådrulleholder
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9Betjening

Indstille/justere trådspændingen
Se i sycomputerens brugsanvisning

artista 180/185 er udstyret med auto-
matisk trådspænding. Når et motiv 
vælges, indstilles trådspændingen
automatisk. Justeringer til vanskelige
eller usædvanlige materialer kan evt.
foretages.

Ændring af overtrådens spænding
se sycomputerens brugsanvisning,
side 55

3

5

Kalde broderimotiv frem
«artista» sy- & broderisystemet
betjenes via tryktasterne på
sycomputeren og et berøringsdisplay
– en «touchscreen»

Sycomputeren tændes
· Hovedafbryder på «1»

Velkomst
· Velkomstbilledet vises i ca. 3

sekunder
· Kan efter ønske slås fra i

sycomputerens Setup-program

Undertrådsspænding
Ved broderi føres tråden igennem
øjet i spolekapslens horn (til venstre i
billedet artista 165/170) eller ind i
fjederen (til højre i billedet artista
180/185).

Ændring af overtrådens spænding
se sycomputerens brugsanvisning 
s. 12

artista 165/170 har begge manuel
indstilling af trådspændingen
Trådspændingen til det samlede
broderiområde skal stilles på 4–6.
· Det er til enhver tid muligt at

foretage tilpasninger til bestemte,
usædvanlige materialer. 
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10 Betjening

Menu
· Den samlede oversigt har to

muligheder:
· Broderimodul
· Motivdiskette

Kalde broderimodulets indhold frem
· Trykker man  i feltet

«broderimodul» (modulsymbol)
aktiveres de broderimotiver, der
ligger i broderimodulet (forudsat at
broderimodulet er tilsluttet)

Kalde motivdiskettens indhold frem
· Trykker man i feltet «motivdiskette»

(bamsen) aktiveres motivdiskettens
motiver (forudsat at der er sat en
diskette i)

· Når man trykker på et symbol første
gang efter at sycomputeren er
tændt, kommer der en meddelelse
frem om at sænke transportøren

· Tryk på «esc» for at lukke
meddelelsen

Motiv fra broderimodulet
· Efter at man har trykket i feltet

vises broderimotiverne i displayet
· Hvert motiv har et nummer
· Man kan se hele oversigten ved at

trykke på rullepilene
· Øverst til venstre i displayet vises

symbolet for broderimodulet
· Dette symbol tilkendegiver at det

drejer sig om motiver fra
broderimodulet

· Vælg et broderimotiv ved at trykke i
det pågældende felt

· I det grå felt under rullepilene vises

symbolet for motivdiskette
(bamsen)

· Tryk i feltet
· Motivdiskettens broderimotiver

kaldes frem (man kan skifte mellem
broderimodul og diskette, hvis der
er sat en diskette i)

· Tryk på «esc»
· Man kan igen se den samlede

oversigt (menu)

Broderimotiver fra motivdisketten
· Motivdiskettens motiver vises i

displayet
· Hvert motiv har et nummer
· Man kan se hele oversigten ved at

trykke på rullepilene
· Øverst til venstre i displayet vises

symbolet for motivdiskette
· Dette symbol tilkendegiver at det

drejer sig om motiver fra en
motivdiskette

· Vælg et broderimotiv ved at trykke i
det pågældende felt

· I det grå felt under rullepilene vises
symbolet for broderimodulet

· Tryk i feltet
· Broderimodulets broderimotiver

kaldes frem (man kan skifte mellem
diskette og broderimodul, hvis der
er sat en diskette i broderimodulet)

· Tryk på «esc»
· Man kan igen se den samlede

oversigt (menu)

Aktivere motivdiskette
· Tryk i feltet «motivdiskette»

(bamsen)
· Motivdiskettens motiver aktiveres

og vises i displayet (kun hvis der er
sat en diskette i broderimodulet)

Åbn eller slet en gemt motiv
· Tryk på den eksterne mem knap
· Hukommelses skærmen kommer 

frem

· Åbn eller slet den valgte motiv fra 
broderimodulet eller den personlige 
motivdiskette
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11Betjening

Funktioner ved broderi
Broderibegyndelse med hæftetasten
på lampehuset
· Tryk på hæftetasten på lampehuset

ved broderibegyndelse (ca. 3 sek.,
indtil biplyden er forsvundet)

· Efter ca. 6 sting stopper
sycomputeren, så
begyndelsestrådene kan klippes
væk 

Layout 1 og layout 2
· Tryk «layout 1» eller «layout 2» 

for at skifte imellem de to layout 
skærme

· Det er ikke muligt at brodere i
layout skærmene 

Menu
· Vises i normaldisplayet, i layout 

1- og i layout 2-displaysiden
· Tryk i feltet

· Der vises en oversigt over alle
broderimodulets eller
motivdiskettens motiver

Flerfarvede motiver
· vist på skærmen
· det valgte trådmærke**
· farvenavn
· farvenummer

· tallet, der kommer frem til venstre,
viser den nuværende farve

· tallet, der kommer frem til højre viser
antallet af farver

Manuel ændring af farverækkefølgen
· Når man ruller tilbage i

farverækkefølgen vises altid 
slutningen af foregående farve.

· Det store tal til venstre i rektanglet
ændres fra sort til grå

Enkelt/fler farvet broderi/broderitid
· Normal skærm
· Tryk i feltet
· Hvid baggrund = flerfarvet motiv,

hver farve broderes for sig

· Broderitiden for den enkelte farve vises
· Grå baggrund – ensfarvet motiv
· Den fulde (tilbageværende) brode-

ritid vises i venstre side af skærmen

Broderiforløb
· Vises i normaldisplayet
· Tryk i feltet
· Displayet skifter til den specielle

visning

Kontrol af broderiforløbet 
(ved trådbrud)
· Tryk på højre eller venstre pil
· Motivets broderirækkefølge kan

kontrolleres skridt for skridt
· Tryk kort på en af piletasterne ved

trådbrud

· Nålen følger broderiforløbet i små
skridt frem eller tilbage (pil til
venstre = tilbage, pil til højre =
frem)

Broderihastighed
· Tryk «M–» = proportionel reduktion 

af broderihastigheden
· Trik «M+» =proportionel forøgelse 

af broderihastigheden

· Den procentvise hastighed (%) vises 
i symbolet «M+»

· Broderitiden er altid relateret til en 
hastighed på 100%

Memory
· tryk på den eksterne ”mem” tast
· en særlig memoryskærm kommer

frem

· enkelte motiver eller kombinationer
kan gemmes, åbnes eller slettes

** trådmærkerne kan vælges i Setup Programmet under ”Skifte trådmær-
ke”. Når feltet ”Ingen” er valgt, vises ingen information
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12 Betjening

Start
· Vises i layout 1-displayet
· Tryk i feltet

· Broderrammen bringes i startpositi-
on, dvs. det sted, hvor nålen stikker
ned første gang

Motivmidte
· Vises i layout 1-displayet
· Tryk i feltet
· Motivets midte angives nøjagtigt

· Broderrammen skubbes, således at
nålen er nøjagtigt i motivets midte

Check motivplacering indenfor den
ovale rammes mål
· hvis den viste firkant er placeret

delvist udenfor rammen, bliver
motivet udregnet på ny for at vur-
dere om det kan være indenfor ram-
mens mål og dermed give et godt
broderiresultat

· hvis et eller flere sting er udenfor
rammen, kommer en meddelelse
frem

· denne genberegning sker også ved
tryk på ok-symbolet, forudsat at
check-funktionen ikke har været
aktiveret før

Størrelsesændre motiv
· Vises i layout 1-displayet
· Tryk i venstre felt
· Broderimotivet formindskes
· Tryk i højre felt
· Broderimotivet forstørres

· Ændringen vises i procent i
midterste felt

· Tryk i midterste felt
· Motivets grundindstilling (100%)

aktiveres igen

Show
· Vises i layout 1 og layout 

2-displayet
· Efter forstørrelse eller formindskelse

af broderimotivet vises motivets nye
størrelse i displayet

· Tryk i feltet

· Det ændrede broderimotiv vises i
ændret form

· Under opbygningen af visningen
vises et timeglas ved siden af
«show»-feltet

Timeglas
· Timeglasset angiver, at et motiv,

som er blevet flyttet eller ændret i
størrelsen, beregnes på ny

· Beregningstiden er ca. 1-10
minutter, alt efter broderimotiv

· Medens timeglasset blinker, må
man ikke foretage manipulationer
på sycomputeren!

Spejlbillede højre-venstre
· Vises i layout 1-displayet
· Tryk i feltet
· Sycomputeren syr det valgte motiv

spejlvendt, sideværts

· Broderimotivrektanglets afmærkede
hjørne skifter fra højre til venstre

Rotér motiv
· Layout skærm 1
· Tryk i det venstre symbol
· Motivet roteres 5° i urets retning
· Tryk i det højre symbol
· Motivet roteres 5° imod urets retning
· Rotationsgraden (°) vises i det højre 

symbol

· Broderimotivet kan roteres i 72
forskellige retninger

· Motivrektanglet forskubbes i
displayet

· Nederste, højre hjørne af broderi-
motivet er afmærket = orientering i
motivet

ok = bekræftelse af indtastningen
· Tryk i feltet
· Det indtastede bekræftes
· Skifter til normaldisplay med

farverækkefølgen

· Motivet beregnes nu, timeglasset
blinker

Check størrelse
Dobbelt funktion
1. funktion
· kontrollere den maksimale ramme-

position
· motivet læses

2. funktion
· hold tasten nede og referenceposi-

tionen læses også
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13Betjening

Piletaster
· Vises i layout 1-displayet
· Tryk på en af piletasterne
· Det aktive broderimotiv flyttes i den

ønskede retning
· Med «center»-feltet placeres

broderimotivet igen i midten

Rammeforskydning
· Vises i normaldisplayet
· Gør det lettere at tråde, når tråden

skal skiftes og broderrammen
befinder sig meget tæt på nålen

· Tryk i feltet = symbolet får grå
baggrund

· Rammen bevæger sig vandret mod
centrum

· Tråd på ny 
· Tryk på hæftetasten for at starte

maskinen igen (maskinen flytter
automatisk rammen tilbage til den
rigtige placering)

· Tryk på «start» = tilbage til sidste
placering, sycomputeren broderer
videre

Mellemlager
· Vises i layout 1-displayet
· Tryk i feltet = gemmer et motiv i et

mellemlager (i layout), medens man
kombinerer motiver

· Motivet kan kaldes frem igen og
kombineres på ny med andre
motiver

Skift inden for
mønsterkombinationen
· Vises i layout 1-displayet
· Tryk i feltet, skifter inden for de

forskellige motiver, der blev
kombineret sammen

· Det aktiverede broderimotiv bliver
sort

· Motiverne aktiveres i samme række-
følge som ved programmeringen

Delete (slette)
· Vises i layout 1-displayet
· Sletter et motiv fra mellemlageret
· Vælg det ønskede motiv: tryk i 

“omskifter“-feltet
· Tryk på «del»

· Det pågældende motiv slettes og
det næste bliver sort

Ændre broderimotiv på tværs
· Vises i layout 2-displayet
· Tryk i venstre felt
· Broderimotivet skubbes sammen på

tværs
· Tryk i højre felt
· Broderimotivet trækkes fra

hinanden på tværs

· Ændringen vises i procent i
midterste felt

· Tryk i midterste felt
· Motivets grundindstilling (100%)

aktiveres igen

Ændre broderimotiv på langs
· Vises i layout 2-displayet
· Tryk i venstre felt
· Broderimotivet skubbes sammen på

langs
· Tryk i højre felt
· Broderimotivet trækkes fra hinan-

den på langs

· Ændringen vises i procent i
midterste felt

· Tryk i midterste felt
· Motivets grundindstilling (100%)

aktiveres igen
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14 Betjening

Ændre stingtæthed
· Vises i layout 2-displayet
· Tryk i venstre felt
· Stingene bliver tættere (flere sting)
· Tryk i højre felt
· Stingene bliver mere åbne (færre

sting)

· Ændringen vises i procent i midter-
ste felt

· Tryk i midterste felt
· Motivets grundindstilling (100%)

aktiveres igen

Ændre stinglængde
· Vises i layout 2-displayet
· Tryk i venstre felt = stinget bliver

kortere
· Tryk i højre felt = stinget bliver

længere
· Ændringen vises i procent i

midterste felt

· Tryk i midterste felt =
grundindstilling (100%)

· Vedrører kun fyldsting, ingen
indramninger

· Ændringer kan tilpasses
trådtykkelsen

Displaysymboler
Disse symboler vises til venstre i normaldisplayet og i lay-
out 1 og layout 2-displayet

Trykfodsindikator
· Nummeret på den anbefalede

trykfod til broderi (nr. 15)

Broderitid for det valgte motiv
· Broderimotivet bygges op i 

displayet
· Derefter vises broderitiden for det

valgte motiv i minutter
· Den resterende broderitid for et

motiv eller en individuel farve vises
mens man broderer

Broderistørrelse for det valgte motiv
· Broderistørrelsen for det valgte

motiv vises i mm i højde og bredde

Broderrammekodning
· Der vises den lille, mellemstore og

store ramme
· Den egnede rammestørrelse

fremhæves med sort 

Nyberegning af et broderimotiv
· Efter ændring af størrelse eller

ændring af stingtætheden osv.
beregnes broderimotivet på ny

· Tryk på «ok», udgangsdisplayet
vises

· Timeglasset blinker
· Medens motivet beregnes på ny,

viser en procentangivelse
motivopbygningens aktuelle stand

Delte sting
Omdan Lange Sting til korte (lige) sting:
· Layout 2 skærm
· Tryk i det højre symbol – 

stinglængden øges
· Tryk i det venstre symbol –

stinglængden mindskes

· Stinglængden vises i mm 
i midtersymbolet

· Tryk i midtersymbolet = tilbage til 
grundindstilling (funktionen slukkes)
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Meddelelser 15

I specielle tilfælde kan følgende meddelelser komme
frem i displayet. De udgør det for påmindelse, advarsel
eller bekræftelse af de valgte handlinger og funktioner.
Nedenfor kan du se en liste over meddelelser i broderi-

modulet og hvordan du skal reagere. (Se i brugsanvis-
ningen til sycomputeren angående mulige meddelelser i
sycomputeren).

REAKTION

· Tryk på «esc» = tilbage til sidste anvendelse
· Sænk trykfoden og sy

· Vælger man «check»-funktionen skal trykfoden løftes
· Løft trykfoden, tryk på «esc» = tilbage til sidste

anvendelse

Til broderi skal transportøren være sænket.
Påmindelse kommer frem efter indstilling af
sycomputeren, når man vælger det første motiv
· Tryk på «esc» = tilbage til sidste anvendelse

Kommer frem som påmindelse ved arbejder med
friarmsadapteren, om først at afslutte sømvalget og
først derefter montere rammen

Medens sycomputeren aflæser rammestørrelsen skal
nålen være i højeste position
· Drej nålen i højeste position med håndhjulet, tryk på

«esc» = tilbage til sidste anvendelse

Ramme- og motivstørrelse skal passe til hinanden.
Gør motivet mindre eller brug en større ramme.
Tryk på «esc» = tilbage til sidste anvendelse

Mønsterstørrelsen overstiger den mulige broderiflade.
· Tryk på «esc» = tilbage til sidste anvendelse
· Gør motivet mindre

Broderimodul og sycomputer skal vise samme
softwareversion i Setup-programmet for at kunne sy
optimalt.
Se Setup-programmet i artista-brugsanvisningen.

Kommer frem ved forsøg på at forlade ændringen af en
motivkombination, uden at det nye motiv er gemt
Gemme:
Tryk på ja eller nej

Der er valgt for mange motiver til at kunne gemmes
som et nyt design
Tryk på «esc» = tilbage til sidste anvendelse eller slet et
eller to motiver og gå videre

Hukommelsesmuligheden er for lille til at gemme
denne mønsterkombination. Det sidst ændrede motiv
kan ikke gemmes

Motivet er færdigt; tag rammen af sycomputeren.
Tryk på «esc» = tilbage til sidste anvendelse

Meddelelser

MEDDELELSER

Sænk trykfoden

Løft trykfoden

Sænk transportøren

Friarmssystem:
Der må ikke sættes broderramme på, før
motivopbygningen er afsluttet og man har trykket på
«check»-tasten (layout 1)

Nålen skal være i højeste position

Brug en større broderramme

Dataoverløb!
Motivet kan ikke broderes i fuld størrelse. Gør motivet
mindre

Denne version broderimodul er ikke kompatibel med
maskinen
Check versionen i Setup-programmet 

Advarsel:
Motivet blev ikke gemt. Data går derfor tabt ved den
valgte funktion

Der er ikke hukommelse nok til at kombinere det valgte
motiv

Der er ikke hukommelse nok til at realisere denne
kombination. Mindst et af de sidst redigerede motiver
er gået tabt

Dit broderimotiv er færdigt
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Meddelelser16

MEDDELELSER

Dit Personlige Designkort er fuldt  eller du har sat en for-
programmeret diskette i, hvorpå der ikke kan gemmes
noget

Sæt et Personligt Designkort i broderimodulet

Udskiftning af kort kan ikke accepteres. Muligt tab af data!
Kig venligst i brugsanvisningen, før kort udskiftes. 

Der er ikke plads i rammestørrelsen til din indsatte
tekst. Gør størrelsen mindre eller rotér motivet 90°

Der kan kun indsættes 20 tegn

Kontrollér overtråden

Kontrollér undertråden

Spoleapparatet er slået til

Vil du virkelig slette indholdet af dette lager?

Utilstrækkelig hukommelse til denne funktion.
Dette motiv kan flyttes og broderes.

Der er ikke monteret nogen broderramme

Broderimodulets personlige hukommelse er fuld. Brug
en tom motivdiskette eller slet et motiv fra den
personlige design hukommelse

Designs der er lownloadet fra artista
Designer/Customizer software programmer kan ikke
ændres i størrelsen inde i maskinen

Nålen overskrider det tilladte rammeareal!

REAKTION

Kommer frem, hvis sycomputeren ikke kan gemme på
den diskette, der er sat i

· Kommer frem, hvis man har valgt gemmefunktionen
og ikke har sat en diskette i

· Sæt en ny tom diskette i, tryk på «esc» = tilbage til
sidste anvendelse

· Gentag gemmeproceduren

Fjern aldrig et kort fra broderimodulet mens time-
glasset blinker!

· Virker det personlige kort ikke efter udskiftningen, 
skal det formateres på ny (se s. 36).

Bogstavkombinationen er for lang til denne ramme.
Gør teksten mindre eller rotér 90°

Gør tegnene mindre (i layout) eller arbejd i flere trin

Kontrollér, om overtråden er opbrugt eller er bristet
Tråd på ny. Sycomputeren syr først igen, når fejlen er
afhjulpet
Tryk på «esc» = tilbage til sidste anvendelse

Kontrollér, om undertråden på spolen er opbrugt
(restmængde ved sytråd 4–6 m, stoppetråd 6–8 m og
Bobbinfil 8–13 m). Fyld spolen på ny eller sæt spolen i
på ny. Sycomputeren syr først igen, når fejlen er
afhjulpet

Hvis spoleapparatet er slået til, kan der kun spoles.
Sycomputeren syr først igen, når spolemotoren slås fra.
Bemærk: Oplysningen kommer frem under spolingen
og kan slettes med «esc».

Bekræfter slettekommandoen, før sømmene og
funktionerne slettes fra Memory.
· Tryk på «ok» for at fortsætte sletteprocessen
· Tryk på «esc» for at stoppe sletteprocessen

Hukommelseskapaciteten er for lille til at omdanne så
mange sting

Kommer frem, hvis man har valgt et broderimotiv, uden
at der er monteret en ramme på broderimodulet
· Tryk på «esc» og montér passende ramme, skift til

layout 1 og tryk på «check» for at aflæse
rammestørrelsen

Kommer frem, hvis hukommelsen i broderimodulet er
fuld. Man skal slette et motiv i hukommelsen eller
sætte et personligt designkort i

· Redigér motivet i PC softwaren og send det så til 
maskinen eller

· Gem motivet på et personligt kort eller på 
borderimodulet og redigér herefter

Tryk på motivmidte-tasten. Nålen skal være centreret i
midten af designet før yderligere ændringer i den valg-
te retning er mulige.
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Broderi-indlæg 17

Broderi-indlæg
Store broderimotiver ser smukke ud,
hvis de ligger fladt på
baggrundsstoffet. For at opnå dette
resultat, skal det stof, der skal
broderes, forstærkes med indlæg på
bagsiden.
Der findes et stort udvalg af egnede
broderi-indlæg med forskellige
egenskaber.
Det kan ikke anbefales at brodere i
enkelt lag stof. I de fleste tilfælde

trækker stoffet sig sammen, når der
broderes, så kanterne rundt om
broderimotivet bølger.
Dog gælder dette ikke for fast
jeansstof eller dekorationsstoffer
med små mønstre.
Disse hårde, tæt vævede stoftyper
kan ofte broderes uden at have
indlæg under (lav en broderiprøve!)

Rivevlieseline
· Kan rives af som papir
· Man kan bruge et eller to lag
· Kan fås i to tykkelser
· For mere stabilitet skal rivevliese-

linen fastgøres til stoffets vrangside
med sprayklæber

· Riv det af efter endt broderi
· Rivevlieselinen kan ikke fjernes

under større broderiflader

Anvendelse:
· Til alle normale til tykke stoffer

Vlieseline, der klippes væk
· Man kan bruge et eller to lag
· Kan fås i to tykkelser
· For mere stabilitet skal vlieselinen

fastgøres til stoffets vrangside med
sprayklæber

· Klip det væk efter endt broderi
· Broderimotivet trækker sig ikke

sammen
· Ved store broderiflader bevares

vlieselinen under brodertråden

· Efter syningen klippes fri fra brode-
riets bagside

· stabiliseringsmateriale fjernes ikke
under store broderede områder

Anvendelse:
· Til alle normale til tykke stoffer

Klæbeindlæg
· Klæbeindlægget limes på stoffets

vrangside med et varmt strygejern
· Klæbeindlæg kan fås i forskellige

tykkelser. Vær opmærksom på, at
stof og klæbeindlæg harmonerer i
tykkelsen

· Brug evt. klæbeindlæg, som kan
fjernes fra grundstoffet igen

Anvendelse:
· Til alle materialer, som let trækker

sig sammen, f.eks. strækbare
stoffer som tricot, jersey osv.

Selvklæbende indlæg
· anbring stabiliseringsmateriale i

rammen med papiret op
· brug en nål til at ridse i papiret.

Fjern papiret for at få den selvklæ-
bende overflade frem

· placér stoffet, der skal broderes, på
stabiliseringsmaterialet

Anvendelse:
· Til stofstykker (f.eks. kraver) som er

mindre end broderrammen
· Ideelt til vanskelige stoffer så som

jersey, silke osv.

Vandopløseligt indlæg til 
stoffer med luv
· Vandopløseligt indlæg ligner meget

plastikfolie
· Vandopløseligt indlæg beskytter

stoffer med luv, løkkerne i f.eks.
frottéstof beskadiges ikke

· Placér et indlæg på stoffets
bagside, læg et indlæg på stoffets
overside og spænd alle lag sammen
i rammen

· Opløs indlægget med koldt vand
efter endt broderi

· vandopløseligt stabiliseringmateria-
le; der er brugt som toplag på ikke-
vaskbare materialer som f.eks. fløjl;
kan fjernes ved forsigtigt at trække
det af i vand 

Anvendelse:
· Til frottéstoffer, fløjl, bouclestoffer

osv.
· Til tynde stoffer, hvor andre indlæg

vil kunne ses, f.eks. organza, batist
osv.
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18 Broderi-indlæg/Broderramme

Spraystivelse som yderligere hjælp
· Spraystivelse kan give fine, løst

vævede stoffer ekstra hold
· Spray baggrundsstoffet med

spraystivelse og lad det tørre godt,
stryg evt. tørt med et strygejern

· MEN læg altid et andet indlæg
(f.eks. vandopløseligt indlæg) under
broderibaggrundsstoffet

Anvendelse:
· Til fine, løse stoffer, f.eks. batist,

fint hør osv.

Spænde stoffet i broderrammen
Afmærke stoffets midte
· Afmærk midten på det stof, der skal

broderes
· Afmærk med en markeringsstift

eller kridt

Skille broderrammen ad
· Løsn evt. den yderste rammes

indstillingsskrue
· Tag den inderste ramme ud
· De to rammers pilemarkeringer skal

altid være ud for hinanden

· Pilemarkeringerne befinder sig i
midten ved den store og mellem-
store ramme, ved den lille ramme er
de i højre side

Broderiskabelon
· Der hører en tilsvarende broderi-

skabelon til hver ramme
· Broderiområdet er afmærket med 

1 cm store kvadrater
· Midten samt midterlinierne er

angivet med huller, for at kunne
overføre de ønskede afmærkninger
på stoffet

· Læg broderiskabelonen i den
inderste ramme, således at
BERNINA-påskriften ligger ved
forreste kant (ved pilemarkeringen)

· I denne position passer skabelonen i
den inderste broderramme

· Et hul i skabelonen gør det
nemmere at tage skabelonen ud af
broderrammen

Spænde stoffet i rammen
· Læg stoffet under den inderste

ramme, tilpasset det afmærkede
midterpunkt midt i skabelonen

· Læg stof og inderste ramme på den
yderste ramme

· De to rammers pilemarkeringer skal
være ud for hinanden

· Skub de to rammer ind i hinanden,
pas på at stoffet ikke forskubber sig

· De to rammer skal være lige høje
· Spænd det stof, der skal broderes,

stramt i rammen, stram evt. skruen
en gang til

· Fjern broderiskabelonen
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19Broderramme

Montere broderrammen
Nål og trykfod i højeste position
· Nål og trykfod i højeste position
· hold rammen med stoffets retside

opad og monteringsmekanismen til
venstre

· Fortsæt ind under trykfoden

Fastgøre rammesammenkoblingen til
broderarmen
· Tryk rammesammenkoblingens to

tryktaster mod hinanden
· Placér rammen over klemmerne i

broderarmen 
· Centreringspunkterne (små forhøj-

ninger) skal være ud for stifterne i
sammenkoblingen på broderarmen

· Tryk rammen ned, til den går i hak
· Giv slip på tryktasterne

Fjerne broderrammen
· Tryk de to tryktaster i ramme-

sammenkoblingen mod hinanden
· Fjern broderrammmen

Justering af broderrammen
Det er kun nødvendigt at foretage en
engangsjustering af broderrammen,
hvis broderimodulet købes
efterfølgende som udvidelse af

sycomputeren. Via Setup-
programmet placeres nålen i
broderrammens midte.

Forberedelse til justering af
broderrammen
· Broderimodulet skal fastgøres

direkte til sycomputeren, uden
adapter

· Montér den store eller den
mellemstore ramme på
broderimodulet med den tilsvarende
broderiskabelon

Kalde Setup-programmet frem
· Tryk på «Setup»-tasten på

sycomputeren
· Der vises en menu
· Tryk i feltet «service»

· Menuen vises
· Tryk i feltet «rammejustering» 

Justering af broderrammen
· Display med broderrammejuste-

ringer vises
· Tryk i feltet «check»
· Sycomputeren aflæser

rammekodningen og placerer til
sidst nålen midt i broderrammen

· Hvis nålen ikke rammer nøjagtigt i
broderiskabelonens midte, skal
rammepositionen flyttes med
pilene, indtil nålen er nøjagtigt i
midten

· Tryk på «ok»
· Broderrammejusteringen er

afsluttet, displayet lukkes
· Luk Setup-programmet med «esc»
· tryk på “check” på Layout 1 til

længden på broderiet er bekræftet
(referancepunktet er oprettet)
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20 Broderrammekodning/Broderi af motiver, bogstaver og tal

Broderrammekodning

Starte på motivet
· Montér broderrammen
· Vælg ønsket motiv
· Hvis man allerede har sænket

trykfoden, kommer følgende
meddelelse frem i displayet, når
man begynder at brodere: «løft
trykfoden»

· Løft trykfoden
· Broderrammen kører bagud, for at

aflæse broderrammekodningen
· Stemmer broderrammestørrelsen 

og det valgte broderimotiv overens,
bringes broderrammen i start-
position

· Hvis broderimotivet er for stort til
broderrammen, kommer der en
meddelelse frem herom

· Skift broderramme
· Tryk på «check» (i layout 1) = den

nye broderrammestørrelse aflæses
· Tryk «ok» (Layout 1)
· Brodér motivet
· Der kommer en meddelelse frem:

«sænk trykfoden»
· Sænk trykfoden

artista-broderimodulet kan genkende
størrelsen på den monterede broder-
ramme og i henhold hertil fremkom-

me med en meddelelse, hvis ramme-
størrelsen til det valgte motiv skal
ændres.

Broderi af motiver, bogstaver og tal
Brodericomputeren forberedes
· Sluk sycomputeren
· Slut broderimodulet til sycompu-

teren
· Brug en nål nr. 80 til alle fine til

mellemtykke stoffer eller en nål nr.
90 til tykke, hårde stoffer

· Som overtråd er blank eller mat
brodertråd i tykkelsen nr. 40–50
egnet 

· til undertråd anvendes en fin brode-
ri eller stoppe-tråd, f.eks. Mettler
no. 60/2 eller broderi-spoletråd

· Tråd sycomputeren
· Spænd stoffet i rammen
· Fastgør rammen til broderimodulet

Tænde sycomputeren/
broderimodulet
· Tænd sycomputerens hovedafbryder

Samlet oversigt (menu)
· Tryk i feltet «broderimodul» 

(til venstre)
· Der vises de broderimotiver, der

ligger i broderimodulet
· Luk meddelelsen «sænk

transportøren» ved at tykke på
«esc»

· Sænk transportøren

Broderialfabeter og broderimotiver
· Broderimodul-symbolet øverst til

venstre i displayet tilkendegiver at
broderimodulets broderimotiver er
aktiverede

· Man kan se alle broderimotiver ved
at trykke på rullepilene

· Alle broderimotiver efter
alfabeterne kan kombineres med
bogstaver 

· Tryk på det ønskede alfabet

· Tryk i feltet under rullepilen
(bamsen)

· Motiverne fra en motivdiskette vises
(hvis der er sat en motivdiskette i)

· Tryk på «esc», menuen vises igen
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21Broderi af motiver, bogstaver og tal

Alfabetets bogstaver
· Man kan se alfabetets bogstaver
· Tryk på rullepilene
· Man kan så se samtlige bogstaver

og tal
· Når man starter et alfabet op, er

Memorybjælken automatisk aktiv
· Tryk på et bogstav (eller et tal)
· Det ønskede bogstav (eller tal)

gemmes straks i Memorybjælken

· Vælg endnu et bogstav (tal)
· Dette gemmes også i

Memorybjælken osv.
· Tryk på «del» for at slette det sidst

indtastede bogstav (tal)
· Tryk på «ok», bogstaverne kommer

over i broderidisplayet

«Normaldisplay» med motiv og
farvevalg
· Efter at have trykket på «ok» vises

broderidisplayet
· De gemte bogstaver (tal) kan ses i

det store display
· Bogstaver og tal gemmes altid

ensfarvet («pensel»-feltet er aktivt)

· Man kan aflæse de vigtigste
broderiinformationer:
· Trykfodsindikator
· Alfabet Nummer
· Angivelse af broderitid
· Angivelse af størrelsen på det

færdige motiv
· Cursoren i displayet angiver

begyndelsespunktet for den viste
farve

Broderi af bogstaver i forskellige
farver
· Bogstaver og tal gemmes altid

ensfarvet («pensel»- feltet er aktivt)
· Tryk i «pensel»-feltet (aktivering

slås fra)
· Broderi med én farve slås fra
· Sycomputeren stopper automatisk

efter hvert bogstav
· Man kan skifte farve
· Broderitiden for hver ny farve vises

· Bogstaver og tal kan broderes, når
man står i broderidisplayet

Display med motiv og farvevalg
· Efter aktivering af det ønskede

motiv skifter sycomputeren til
broderidisplayet

· Det aktiverede broderimotiv kan
hele tiden ses i det store display

· Efter opbygningen af motivet går
broderrammen automatisk i
startposition

· Man kan aflæse de vigtigste
broderiinformationer:
· Trykfodsindikator
· Motivnummer
· Angivelse af broderitid (efter

opbygning af motivet)
· Angivelse af størrelsen på det

færdige motiv

· Farverækkefølgen kan her kaldes
frem (ved at trykke på piletasterne)

· I motivet i displayet vises den
aktuelle farve sort, det øvrige
broderimotiv er gråt

· Cursoren i displayet angiver
begyndelsespunktet for den viste
farve

· Motivet kan kun broderes, når man
står i dette broderidisplay

Rotere alfabet
· Nogle gange er broderrammen for

smal til det ord, der skal broderes 

· I dette tilfælde skal skriften drejes
90° i layout 1 (se også «rotere
broderimotiv» på side 27)

· Skriften kan nu placeres i hele
broderrammens længde

· Et større antal bogstaver kan
broderes i denne retning
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22 Broderibegyndelse/Broderimotiv og funktioner

Broderibegyndelse
Broderibegyndelse med hæftetasten
på lampehuset
· Sænk trykfoden
· Tryk på hæftetasten på lampehuset

ved broderibegyndelse (ca. 3 sek.,
indtil biplyden er forsvundet)

· Sycomputeren broderer nogle sting
(ca. 6) og stopper automatisk

· Løft trykfoden
· Klip trådene ved

broderibegyndelsen væk
· Sænk trykfoden
· Tryk på hæftetasten på lampehuset

for at brodere videre

Automatisk Trådklip
· I slutningen af hver farve, klippes

trådene (over- og undertråd) auto-
matisk. Undertråden klippes i en
længde, der er tilstrækkelig til at
fortsætte broderiet med den næste
farve. 

· Ved lange forbindelsessting klippes
trådenderne også.

· Det automatiske trådklip kan tæn-
des/slukkes i Setup.

Broderibegyndelse med 
igangsætteren
· Sænk trykfoden
· Tryk på igangsætteren,

sycomputeren stopper automatisk
efter ca. 6 sting

· Slip igangsætteren
· Løft trykfoden
· Klip trådenderne ved broderibegyn-

delsen væk
· Sænk trykfoden
· Ved broderi med igangsætteren skal

denne hele tiden trykkes ned

Broderiafbrydelse med igangsætteren
· Tryk kort på igangsætteren under

broderiarbejdet
· Sycomputeren stopper med det

samme

Brodere farve færdig
· Sænk trykfoden igen
· Tryk på ny på hæftetasten på

lampehuset eller igangsætteren
· Alle motivdele med den pågæl-

dende farve broderes færdig,
sycomputeren stopper automatisk
ved slutningen

Farveskift
· Sycomputeren stiller automatisk om

til næste farve
· Skift til ny farve overtråd
· Brodér ny farve som ovenfor

beskrevet

Klippe trådender efter broderi
· løft trykfoden
· fjern broderirammen fra broderiar-

men
· klip trådender af tæt ved broderiet

Broderimotiv kombineret med funktioner
Alle broderimotiver kan kombineres
med de forskellige funktioner, der er
i broderimodulet. Det er muligt at

lave en anden farverækkefølge, at
rotere motivet eller ændre
stingtætheden osv.
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23Broderimotiv og funktioner

Broderiskærm
(«broderidisplay»)
· når et motiv er valgt, kommer bro-

deriskærmen med farvevalg og
–rækkefølge frem

· Efter aktivering af det ønskede
motiv vises det første broderidisplay
med farvevalg og farverækkefølge

· Det aktiverede broderimotiv kan
hele tiden ses i det store display

· Man kan aflæse de vigtigste bro-
deriinformationer:
· Trykfodsindikator
· Motivnummer
· Angivelse af broderitid
· Angivelse af størrelsen på det

færdige motiv
· Tryk «layout 1» eller «layout 2» = 

skift imellem de to layout skærme; 
yderligere funktioner kan kombine-
res til motivet

· Tryk i feltet «menu», menuen over
broderimotiver vises

· Antallet af farver vises i feltet
«color» (lille tal)

· Man kan rulle gennem motivets
farverækkefølge med piletasterne

· Det store tal viser nummeret på den
aktuelle farve

· I motivet i displayet vises den
aktiverede farve sort, det øvrige
broderimotiv er gråt

· Cursoren i displayet angiver
begyndelsespunktet for den viste
farve

· Tryk i feltet «broderiforløb»,
broderiforløbet kan kontrolleres og
stilles frem eller tilbage i små skridt

· Tryk i «pensel»-feltet, hele motivet
broderes i én farve (man skal ikke
stoppe for at skifte farve)

· Tryk i feltet «rammeforskydning»,
rammen bevæger sig vandret mod
centrum, så man nemmere kan
tråde

· Tryk «M–» or «M+» = broderihastig-
heden mindskes eller øges propor-
tionelt.

Visning af ændret størrelse,
spejlvending, rotation
· I normaldisplayet vises

broderimotivet altid i den originale
form

· Ændringer i størrelse kan ikke ses i
displayet

· Ved ændringer i størrelse ændres
kun motivstørrelsens millimeter-
angivelse

· Spejlvending og rotation kan 
ikke ses i normaldisplayet, de vises
kun hvis man trykker på «show» 
(i layout)

· MEN alle foretagede ændringer kan
til enhver tid ses og kaldes frem i de
to layoutdisplaysider

Broderiskærm

Ændring af farverækkefølge
Farverækkefølge
· I feltet «color» kan man rulle

gennem broderimotivets
farverækkefølge med højre og
venstre piletast

· Det lille tal til højre viser antallet af
farver for det aktuelle broderimotiv

· Det store tal til venstre viser
nummeret på den aktuelle farve

· I motivet i displayet vises den aktu-
elle farve sort, det øvrige
broderimotiv er gråt

· Cursoren i displayet angiver
begyndelsespunktet for hver farve

Manuel ændring af farverækkefølgen
· Brug piletasterne i feltet «color» til

at rulle gennem farverækkefølgen,
indtil det ønskede farveafsnit vises
(f.eks. «4»)

· Brodér første farve, sycomputeren
stopper automatisk i slutningen af
farven

· Brug piletasterne i feltet «color» til
at rulle gennem farverækkefølgen,
indtil det ønskede næste farveafsnit
vises (f.eks. «6»)

· Brodér anden farve 
· Gentag denne fremgangsmåde,

indtil hele motivet er broderet
færdigt

· Når man ruller tilbage i farve-
rækkefølgen vises altid slutningen
af foregående farve. Det store tal til
venstre i rektanglet ændres fra sort
til grå.

Eksempel: ved skift fra farve 6 til 4
skal man trykke på venstre pil, indtil
det grå 3-tal vises; så skal man trykke
1 gang på højre pil og det sorte 4-tal
vises. Farve 4 kan broderes.
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24 Broderimotiv og funktioner

Broderi af motiv i én farve
Ensfarvet broderimotiv
· Tryk i feltet «pensel»

Broderi af motiv i én farve
· Hele broderimotivet broderes nu i

én farve
· Sycomputeren stopper først i

slutningen af motivet

Layout 1 og 2

Flytte det aktuelle broderimotiv med
piletasterne
· Det aktuelle broderimotiv skal

flyttes til en anden position i
broderrammen

· Åbn layout 1-displayet
· Flyt broderimotivet til den ønskede

position inden for broderrammen
med piletasterne (8 retninger)

· Når man flytter broderimotivet,
vises kun motivrammen, selve
broderimotivet forsvinder

· Tryk i «center»-feltet, broderi-
motivet placeres igen i midten

Layout 1
· Tryk i feltet «layout 1» i broderi-

displayet
· Layout 1- displayet vises
· Piletasterne i 8 retninger vises til

højre for broderimotivet
· Funktioner til ændring af størrelse

vises øverst til højre i displayet 

· Tryk på «ok» = tilbage til
normaldisplayet

· Motivet broderes i broderidisplayet

Layout 2
· Når du står i layout 1-displayet kan

du trykke i feltet «layout 2»
· Layout 2- displayet vises
· Ændringer i stingtæthed (satin)- og

stinglængde samt omdannelsen fra
Lange Sting til ligesøm er vist ved
siden at motivet

· Tryk i feltet «layout 1» for at
komme tilbage til layout 1-displayet

· Tryk på «ok» for at komme tilbage
til normaldisplayet

· Man kan kun brodere, når man står
i broderidisplayet

Flytte broderimotiv til den ønskede position
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25Broderimotiv og funktioner

Genskabelse af broderimotivet
· Er motivrammen placeret i den øns-

kede position i broderrammen, kan
det aktuelle broderimotiv genskabes

· Tryk i «show»-feltet
· Til højre for «show»-feltet blinker

et timeglas
· Timeglasset angiver, at det motiv,

som blev flyttet, bygges op på ny

· Derefter forsvinder timeglasset,
broderimotivet er genskabt

· Tryk på «ok» for at bekræfte ind-
tastningen og for at skifte til brode-
ridisplayet

Angivelse af motivstart

Angivelse af motivstart
· Åbn layout 1-displayet
· Tryk i feltet «start»
· Broderrammen bringes i den rigtige

startposition, så nålen befinder sig
nøjagtigt over det sted, hvor den
skal stikke ned første gang

· Tryk på «ok» for at bekræfte ind-
tastningen og for at skifte til brode-
ridisplayet

Angivelse af motivets midte
· Åbn layout 1-displayet
· Tryk i feltet «motivmidte»
· Motivets midte angives nøjagtigt
· Broderrammen skubbes, således at

nålen er nøjagtigt i motivets midte

· Derved kan man kontrollere motiv-
midtens nøjagtige position (f.eks. så
motivets midte rammer midten af
det stof, der skal broderes)

· Tryk på «ok» for at bekræfte
indtastningen og for at skifte til
broderidisplayet

Angivelse af motivets midte
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Checke motivstørrelsen

Rammecheck, motivstørrelse og 
referencepunkt
· ”check” har en dobbelt funktion
· åbn Layout 1
· tryk på ”check”
1. – rammen bevæger sig op og ned

for at checke hvilken ramme,
der er monteret

– efter rammeidentifikationen
læses motivets kontur

– hvis rammestørrelsen og det
valgte motiv passer sammen,
flyttes rammen til startpunktet

– er motivet for stort til den valg-
te ramme, kommer en medde-
lelse frem på skærmen

– tryk ”ok” for at bekræfte og for
at skifte til broderiskærmen

2. – tryk på ”check” lidt længere
– først kontrolleres broderimodu-

lets referencepunkt (startpunkt)
derefter følger samme frem-
gangsmåde som under punkt 1

– dette er nødvendigt hvis ram-
men har mistet sin position
(f.eks. hvis broderiarmen eller
rammens bevægelse blev forhin-
dret eller blokeret)

Broderimotiv og funktioner

Størrelsesændre motiv
· Åbn layout 1-displayet
· Tryk i venstre felt
· Broderimotivet formindskes
· Tryk i højre felt
· Broderimotivet forstørres
· Ændringen vises i procent i

midterste felt 
· Tryk i midterste felt
· Motivets grundindstilling (100%)

aktiveres igen

· Ved forstørrelse eller formindskelse
af motivet vises kun motivrammen i
ændret

· Ændringen af motivstørrelsen er
aktiv, indtil man vælger et andet
motiv eller sycomputeren slukkes

Genskabelse af broderimotivet
· Er motivrammen ændret til den

rigtige størrelse, kan det aktuelle
broderimotiv genskabes

· Tryk i «show»-feltet
· Til højre for «show»-feltet blinker

et timeglas
· Timeglasset angiver, at det motiv,

som blev ændret, bygges op på ny
· Derefter forsvinder timeglasset,

broderimotivet er genskabt

· Tryk på «ok» for at bekræfte ind-
tastningen og for at skifte til
broderidisplayet

· I broderidisplayet vises motivet altid
i original størrelse

· Motivet omregnes ved skift til
broderidisplayet

· I stedet for broderitid vises
omregningsprocessen i procent 

Størrelsesændre motiv
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27Broderimotiv og funktioner

Spejlvende broderimotiv (lodret)

Spejlbillede højre/venstre
· Åbn layout 1-displayet
· Tryk i feltet
· Det valgte motiv spejlvendes,

sideværts (og senere broderes det
også sådan)

· Ved spejlvending af motiv vises kun
motivrammen

· Det rektangulære motivfelts
hjørneberegning springer fra
nederst til højre til nederst til
venstre

· Spejlvendingen af motivet er aktiv,
indtil man vælger et nyt motiv

· Sammen med funktionen «rotere
broderimotiv» er det muligt at lave
forskellige kombinationer

Genskabelse af broderimotivet
· Efter spejlvendingen kan det

aktuelle broderimotiv genskabes
· Tryk i «show»-feltet
· Til højre for «show»-feltet vises et

timeglas
· Timeglasset angiver, at det motiv,

som blev spejlvendt, bygges op på
ny

· Derefter forsvinder timeglasset,
broderimotivet er genskabt

· Tryk på «ok» for at bekræfte
indtastningen og for at skifte til
broderidisplayet

· I broderidisplayet vises motivet altid
i original størrelse (ikke spejlvendt)

· Motivet omregnes ved skift til
broderidisplayet

· I stedet for broderitid vises
omregningsprocessen i procent

Rotation af motivet
· Åbn Layout 1 skærmen
· Trik i det venstre symbol
· Motivet roteres 5° i urets retning
· Tryk i symbolet igen
· Motivet roteres 10°, osv.
· Tryk i det højre symbol
· Motivet roteres 5° imod uret, osv.
· Motivet kan derfor roteres til 72 

forskellige positioner
· Sammen med funktionen «spejl-

billede højre-venstre» er det muligt
at lave forskellige kombinationer

· Ved rotation af motivet vises kun
motivrammen roteret

· Rotationen af motivet er aktiv, indtil
man vælger et nyt motiv

· Er et motiv for stort til at kunne
roteres, skal motivet formindskes,
roteres og igen ændres til den
valgte størrelse

Genskabelse af broderimotivet
· Er motivrammen roteret som

ønsket, kan det aktuelle broderimo-
tiv genskabes

· Tryk i «show»-feltet
· Timeglasset blinker til højre for

«show» symbolet
· Timeglasset angiver, at det motiv,

som blev roteret, bygges op på ny
· Derefter forsvinder timeglasset,

broderimotivet er genskabt

· Tryk på «ok» for at bekræfte
indtastningen og for at skifte til
broderidisplayet

· I broderidisplayet vises motivet altid
i original størrelse (ikke roteret)

· Motivet omregnes ved skift til
broderidisplayet

· I stedet for broderitid vises
omregningsprocessen i procent 

Rotere broderimotiv
Bemærk:
For at se motivforandringer som
rotering og spejlvending på brode-
riskærmen, skal det forandrede
motiv gemmes midlertidigt.
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28 Broderimotiv og funktioner

Ændre motivet på tværs eller på langs
Ændring på tværs

Gøre motivet smallere eller bredere
· åbn Layout 2 skærmen
· tryk på den venstre tast
· motivet gøres smallere
· tryk på den højre tast
· motivet gøres bredere
· midtertasten viser ændringen i pro-

cent
· motivrammen er vist i sin ændrede

størrelse

· tryk i midten
· motivet går tilbage til sin oprindeli-

ge størrelse (100%)

Ændring på langs

Gøre motivet lavere eller højere
· åbn Layout 2 skærmen
· tryk på den venstre tast
· motivets højde reduceres
· tryk på den højre tast
· motivet højde forøges
· midtertasten viser ændringen i pro-

cent
· motivrammen er vist i sin ændrede

størrelse
· tryk i midten
· motivet går tilbage til sin oprindeli-

ge størrelse (100%)

Bemærk: Hvis motivet er roteret 90∞,
vil bredde- og højdejusteringerne se
ud til at være byttet om; de bliver
foretaget i forhold til motivets oprin-
delige orientering

Hente motivet frem
· motivet kan hentes frem ved at

trykke på ”show”
· timeglasset blinker og viser at moti-

vet bliver ændret
· når motivet er genopbygget trykkes

”ok”
· broderiskærmen kommer frem og

motivet udregnes på ny
· mens motivet bliver udregnet på ny,

vises den procentvise færdiggørelse
ved venstre skærmkant 

· motivet vises altid i sin oprindelige
form (uden ændringer) i broderis-
kærmen
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29Broderimotiv og funktioner

Ændre stingtæthed

Ændre stingtæthed
(f.eks. ved fin eller tyk brodertråd)
· Åbn layout 2-displayet
· Tryk i venstre felt
· Stingene bliver tættere (flere sting)
· Tryk i højre felt
· Stingene bliver mere åbne (færre

sting)
· Ændringen vises i procent i

midterste felt
· Tryk i midterste felt
· Motivets grundindstilling (100%)

aktiveres igen
· Ved ændring af motivet vises kun

motivrammen
· Ændringen af stingtætheden er

aktiv, indtil man vælger et nyt motiv

Hente motivet frem
· motivet kan henes frem ved at

trykke på ”show”
· timeglasset blinker og viser at moti-

vet bliver ændret
· når motivet er genopbygget trykkes

”ok”
· broderiskærmen kommer frem og

motivet udregnes på ny
· mens motivet bliver udregnet på ny,

vises den procentvise færdiggørelse
ved venstre skærmkant 

· motivet vises altid i sin oprindelige
form (uden ændringer) i broderis-
kærmen

Ændre stinglængde

Ændre stinglængde
(f.eks. ved fin eller tyk brodertråd)
· Åbn layout 2-displayet
· Tryk i venstre felt
· Stinglængden bliver kortere
· Tryk i højre felt
· Stinglængden bliver længere
· Ændringen vises i procent i

midterste felt
· Tryk i midterste felt
· Motivets grundindstilling (100%)

aktiveres igen
· Ved ændring af motivet vises kun

motivrammen
· Ændringen af stinglængden er

aktiv, indtil man vælger et nyt motiv

Hente motivet frem
· motivet kan henes frem ved at

trykke på ”show”
· timeglasset blinker og viser at moti-

vet bliver ændret
· når motivet er genopbygget trykkes

”ok”
· broderiskærmen kommer frem og

motivet udregnes på ny
· mens motivet bliver udregnet på ny,

vises den procentvise færdiggørelse
ved venstre skærmkant 

· motivet vises altid i sin oprindelige
form (uden ændringer) i broderis-
kærmen
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Omdan sting (Delte sting)

• Lange Sting:
Skifter fra den ene side til den anden

• Ligesøm (fyldningssting): 
Efterfølgende sting i rækkefølge

Broderimotivet er syet med lange- eller lige sting.

Omdan Lange Sting til lige 
(fyldnings-) sting: 
• Åbn Layout 2 skærmen
• Tryk i det højre eller venstre felt
• Lange Sting omdannes til ligesting,

max. 7 mm lange

Lige sting som fyldningssting:
Tryk i det højre felt igen
• Den maximale ligestings længde  øges
• Tryk i det venstre symbol igen
• Den maximale ligestings længde

mindskes
• Den reelle maximale ligestings læng-

de (mm) vises i det midterste symbol

Lange Sting som fyldningssting:
• Tryk i det midterste symbol
• Grundindstillingen (off) er gendannet

og motivet fyldes med Lange Sting

Anvendelse:
• F. eks. til motiver eller bogstaver, der

er syet med Lange Sting

Broderimotiv og funktioner
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31Kombinere motiver og bogstaver

Kombinere motiver og bogstaver
I artista-broderimodulet kan broderi-
motiver kombineres for at kreere helt
nye designs. Desuden kan bogstaver
kombineres med broderimotiver.

Design dine egne logos, våbenskjolde
eller emblemer uden brug af din
computer.

Vælge bogstaver
· Tryk i feltet «broderimodul»
· Luk meddelelsen «sænk

transportøren» ved at trykke på
«esc»

· Der vises en menu
· Vælg ønsket alfabet

Tip:
Brug Mellemlager til at justere afstan-
den imellem store og små bogstaver
• Vælg store bogstaver og tryk på 

mellemlager
• Vælg små bogstaver, træk dem ind i

Layout 1 og gem
• Tryk ok = bogstaverne forbindes

· Bogstaverne vises i displayet
· Programmér bogstaverne i ønsket

rækkefølge
· Rækkefølgen kan ses i Memory-

bjælken i nederste del af displayet
· Det sidst valgte bogstav vises i

øverste del af displayet

· Bekræft med «ok»
· Sycomputeren skifter til

broderidisplayet
· Timeglasset blinker, indtil processen

er afsluttet

· Bogstaverne vises i displayet,
rammen rykker sig og startpunktet
placeres under nålen

· Tryk i «Layout 1» = åbn Layout 1
skærmen

· Bogstaverne vises som et rektangel i
displayet

· Rektanglet kan flyttes til den
ønskede position med de otte
retningspile

· Andre ændringer er også mulige:
forstørre, formindske, spejlvende,
rotere

· Rektanglet viser alle ændringer

· Tryk «show» for at se motivet
(ændringerne vises mere præcist
med rektanglet end med motivet)
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32 Kombinere motiver og bogstaver

Mellemlager

· Aktivering af mellemlageret =
timeglasset blinker

· Broderimotivet er gemt i et
mellemlager

· Broderimotivet er inaktivt og
fremstår lysegråt

· tryk på menutasten
· det motiv, der er gemt sidst, vil 

forblive som et ikke-gemt motiv

Bemærk: 
Hvis sycomputeren slukkes, før bro-
derimotivet gemmes i et Memory-
lager (i broderimodulet eller på en
diskette), går motivet tabt

Vigtigt:
Før motivet gemmes i mellemlageret,
skal det skubbes mindst 1 skridt fra
centrum (med de otte retningspile),
ellers kan der ikke tilføjes yderligere
motiver.

· Menuen vises
· Rul med pilene, indtil det ønskede

motiv vises

· Sycomputeren bygger motivet op
farve for farve, indtil hele motivet
vises i displayet

· Rammen rykker sig og startpunktet
placeres under nålen

· Tryk på «layout» = layout 
1-displayet vises

· Det nye motiv vises som et rekt-
angel i displayet

· Tryk på «show» og «mellemlager» =
de to broderimotiver vises som
billeder i stedet for rektangler og er
inaktive (lysegrå)

· Rektanglerne viser placeringen
mere nøjagtigt end broderimotiv-
billedet. 

Skift inden for motivkombinationen –
Omskifter-felt
· Aktivér «mellemlager»
· Ved at trykke i «omskifter»-feltet

kan det enkelte motiv i kombina-
tionen aktiveres

· Det aktive motiv (er sort) kan flyttes
til den ønskede position med de
otte retningspile

· Andre ændringer er også mulige:
forstørre, formindske, spejlvende,
rotere osv.

· Rektanglet viser alle ændringer

· Motiver kan slettes ved at trykke på
«del», sycomputeren skifter
automatisk til næste motiv i
mellemlageret

· Samme fremgangsmåde som oven-
for beskrevet ved motivtilføjelser

· Bekræft med «ok», når motivet er
kombineret færdigt

· Broderidisplayet vises og motivet
bygges op i programmerings-
rækkefølgen
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33Kombinere motiver og bogstaver

· Broderimotivkombinationen vises i
displayet

· Tryk på «start» = motivet broderes
(er ikke gemt)

· Ønsker man kun én farve til alle
bogstaver, skal symbolet «pensel»
aktiveres (symbolet bliver mørkt),
dvs. sycomputeren stopper ikke
efter hvert bogstav

· Du skal deaktivere «pensel»-
symbolet ved sidste bogstav
(symbolet bliver lyst igen) =
sycomputeren stopper efter det
pågældende bogstav og ved
farveskift i det resterende motiv

Gemme kombinationen
· Tryk eksterne «mem» knap
· Funktionen «broderimodul» er aktiv

og motivet kan gemmes i
broderimodulet

· Hvis motivet skal gemmes på en
diskette, som er sat i, skal funk-
tionen «motivdiskette» aktiveres

· Sættes motivdisketten først i efter
at man har trykket i «mem»-feltet,
aktiveres funktionen «motivdis-
kette» automatisk

· Tryk på «store»
· Broderimotivkombinationen

gemmes i det næste tomme
Memorylager (i broderimodulet eller
på en diskette)

· Under gemmeprocessen blinker
Memorylageret og der vises et
blinkende timeglas mellem felterne
«del» og «ok»

· Kombinerede motiver, som er blevet
gemt, kan kun ændres igen som en
helhed

· I layout-displayet vises
broderimotivkombinationen som et
rektangel

· Tryk på «ok» = skift til broderi-
displayet

· Der broderes i programmerings-
rækkefølgen

· Der broderes farve for farve

Kopiere
Gemme midlertidigt
Fordoblingsfunktionen gør det
nemmere at kombinere forskellige
variationer af det samme motiv. 

Vælg et motiv én gang fra den
ønskede menu og kopier det så
mange gange du ønsker.

· Se på side 24–31; vælg det ønskede
motiv og skift til layout 1-displayet

· Motivet vises som et rektangel; tryk
på «show» = broderimotivbilledet
vises

· Rektanglet er mere nøjagtigt end
broderimotivbilledet ved placering
af motivet i displayet.

· Aktivér «mellemlager»
· Rektanglet bliver inaktivt og

fremstår gråt

· Flyt rektangelet med retningspilene
= det kopierede rektangel flyttes til
den nye position, originalen
bibeholdes

· Aktivér «mellemlager»
· Hvert nyt rektangel kan «trækkes

væk» fra det sidst flyttede rektangel
· Når man har kopieret det ønskede

antal gange, kan motiverne ændres
og flyttes (se side 30–34)
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34 Kombinere motiver og bogstaver/Gemme motiver

Bøjede bogstaver/ord
Man kan lave bøjede bogstaver og
ord med rotationsfunktionen.

· Se på side 24–32; vælg de ønskede
bogstaver

· Skift til layout-1-displayet
· Bogstaverne vises i rektanglet
· Rotér og flyt hvert bogstav, f.eks. 

B = 300°, E = 330°, R = 0°, N = 30°,
I = 60° og læg dem i «mellem-
lageret»

· Bekræft med «ok», når du har nået
den ønskede bøjning

· Broderidisplayet vises og motivet
bygges op i programmerings-
rækkefølgen

· Se på side 34–35 hvordan et motiv
gemmes

Gemme et motiv i broderimodulet
Layout 1 skærm (eksempel)
· Motiver kan gemmes i broderi-

skærmen eller i Layout 1 eller 
Layout 2 skærmene

· Tryk på den eksterne «mem» knap

Memorydisplay
· Displayet skifter til Memorydisplayet
· Funktionen «broderimodul» skal

være aktiv
· Tryk på «store»
· Motivet gemmes automatisk i det

næste ledige Memorylager

Bemærk:
Et motiv, der er ændret i størrelse,
stingtæthed osv. og som er gemt 
i broderimodulet (eller på en 
diskette), opfattes som et nyt motiv,
når det kaldes frem i sycomputeren
igen; derfor er samtlige procentangi-
velser 100%; de oprindelige ændrin-
ger kan ikke længere ses.

Valg af et motiv, som er gemt i brode-
rimodulet
· De motiver, som gemmes i

broderimodulet, tilføjes efter de
bestående motiver

· I motivoversigten kan man rulle hen
til disse motiver med rullepilene

· Det lille «m» i øverste venstre
hjørne viser at det drejer sig om et
motiv i broderimodulets Memory
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35Gemme motiver/Slette et Memorylager

Gemme et motiv på motivdiskette 
Bernina Personlige Designkort
(Blank Card/tom diskette)
· Man kan købe Personlige

Designkort hos Bernina-
forhandleren 

· Man kan gemme broderimotiver,
enkelte bogstaver eller tal og ord på
en motivdiskette

· Motivdisketten har plads til 15 for-
skellige motiver (alt efter stingtal)

Memorydisplay
· Displayet skifter til Memorydisplay
· Sæt motivdisketten i broderi-

modulet
· Funktionen «motivdiskette» bliver

aktiv
· Tryk på «store»
· Broderimotivet gemmes automatisk

i det næste ledige lager

Bemærk:
Et motiv, der er ændret i størrelse,
stingtæthed osv. og som er gemt på
en diskette (eller i broderimodulet),
opfattes som et nyt motiv, når det kal-
des frem i sycomputeren igen; derfor
er samtlige 
procentangivelser 100%; de oprinde-
lige ændringer kan ikke længere ses.

Så længe timeglasset blinker, må
disketten under ingen omstændig-
heder tages ud af broderimodulet, da
gemmeprocessen så afbrydes og
motivdata går tabt.

Slette et Memorylager (i broderimodulet eller på en diskette)
Memorydisplay
· Åbn hukommelsesskærmen (tryk på

den eksterne «mem» knap
· Skal der slettes et lager i

broderimodulets Memory, skal
funktionen «broderimodul» være
aktiv

· Skal der slettes et lager på en
motivdiskette, skal funktionen
«motivdiskette» være aktiv

· Aktivér det ønskede Memorylager i
Memorydisplayet (f.eks. 2)

· Tryk på «del»

· Der kommer en meddelelse frem og
beder dig bekræfte sletningen af
Memoryindholdet

· Tryk på «ja»
· Det aktiverede lager slettes
· De øvrige gemte motiver rykkes en

plads hen mod den tomme plads
· Belægningsgraden af det samlede

Memoryindhold angives i % over
motivet

Layout 1 skærm (eksempel)
· Motiver kan gemmes i broderi-

skærmen eller i Layout 1 eller 
Layout 2 skærmene

· Tryk på den eksterne «mem» knap
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36 Slette Memorylager/Friarmsbroderi

Memorydisplay
· Åbn Memorydisplayet (Tryk eksterne 

«mem» knap)
· Funktionen «broderimodul» eller

«motivdiskette» skal være aktiv
· Tryk på «clr»-tasten på

sycomputeren
· Alle lagre blinker

· Tryk på «del» i blinkefasen
· Alle lagre er tomme
· Memory-kortet er formateret på ny

Slette alle Memorylagre (i broderimodulet eller på en diskette)

Friarmsbroderi
Forberedelse
· Sæt adapteren på mellem

sycomputer og broderimodul
· Montér ikke broderrammen endnu
· Vælg motiv, der ikke måler mere

end 72 x 50 mm (f.eks. bogstav)

Advarsel:
Montér ikke nogen ramme på broderi-
modulet, før der er valgt et motiv!

«Adaptergenkendelse»
· Vælg motiv (bogstav)
· Det ønskede motiv beregnes i

normaldisplayet 
· Samtidig bevæger broderramme-

sammenkoblingen sig, hvorved
impulsen til den påsatte adapter
udløses

· Montér ikke nogen ramme, før bro-
derimotivopbygningen er afsluttet
og «check»-feltet (i layout 1) er
aktiveret

Montere broderrammen på
broderimodulet
· Montér først broderrammen på

broderarmen efter
«adaptergenkendelsen»

· Motivet kan ændres og broderes
efter ønske
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37Trådbrud under broderiarbejdet

Trådbrud under broderiarbejdet
Overtråden kan undertiden knække
eller løbe ud under broderiet. Hvis
det sker, stopper sycomputeren auto-
matisk. Kun artista 180/185 automa-
tisk stopper, hvis undertråden knæk-
ker eller løber ud.

Artista 165/170 har ingen under-
trådskontrol og stopper derfor ikke
automatisk når tråden knækker eller
løber ud.

Overtrådsbrud
· artista 165/170 og artista 180/185

stopper hvis overtråden knækker
eller løber ud

· en fejlmeddelelse vises på skærmen
· kontrollér tråden og tråd om nød-

vendigt igen
· tryk esc for at vende tilbage til sys-

kærmen

Undertråden løber ud
· kun artista 180/185 stopper auto-

matisk hvis undertråden løber ud (1
– 6 m tråd i alm. tykkelse er tilbage;
op til 15 m med en fin tråd)

· en meddelelse kommer frem på
skærmen

· kontrollér undertråden
· tryk esc for at vende tilbage til sys-

kærmen
· artista 165/170 stopper ikke auto-

matisk

Kontrol af broderiforløb når tråden
knækker
· tryk på broderiforløb-symbolet på

syskærmen
· skærmen skifter

Kontrol af broderiforløbet 
(ved trådbrud)
som kontrol:
· Tryk på højre eller venstre pil (højre

= frem, venstre = tilbage)
· Broderrammen skubbes i.h.t.

broderiforløbet
· Ved vedvarende tryk køres hurtigt

gennem broderiforløbet

ved trådbrud:
· Tryk kort på venstre pil
· Sycomputeren placerer nålen ca. 

6 sting tilbage
· tryk på den venstre tast én gang
· nålen flytter tilbage et sting af

gangen
· Ved vedvarende tryk køres hurtigt

gennem broderiforløbet

Ny broderibegyndelse
· Lad nålen gå så langt tilbage at den

nye begyndelse starter nogle sting
før trådbruddet

· Tryk på «ok»
· Broderidisplayet vises igen
· Sænk evt. trykfoden
· Man kan begynde at brodere igen

ved at trykke på igangsætteren eller
på hæftetasten på lampehuset

· Efter de første sting stopper
sycomputeren igen 

· Klip begyndelsestrådene væk
· Brodér motivet færdigt

Aktivering af over- og undertråds-
kontrol i Setup programmet (se
sycomputerens brugsanvisning).
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38 Brodertråd/Broderimotiver – samlet oversigt

Broderitråd
Professionelt stingsatte designs er
normalt stingsat med en 40-tråd, der
findes i polyester og rayon kvaliteter,
som giver broderiet en smuk glans
eller en god kvalitet broderitråd i
polyester (Isacord). De findes i et
stort udvalg af farver og nye farver
kommer løbende til.

Metaltråd kan også tilføje dit broderi
helt nye dimensioner. Tråden anven-
des lettest med den lodrette spole-
holder og metaltråds guiden (ekstra-
tilbehør). En nål specielt beregnet til
metaltråd vil ligeledes forbedre resul-
tatet.

Anvend en tyndere tråd i spolen for
at undgå unødig trådophobning og
fortykkelse. Der findes adskilligetyn-
de tråde incl. 60/2 bomuldstråd eller
broderispoletråd. Det er ikke nød-
vendigt at have samme farve under-
tråd som overtråd. Hvid og sort er de
mest brugte undertrådsfarver.

Uanset hvilken trådtype, du vælger,
skal du altid købe en kvalitetstråd af
et anerkendt mærke. En tråd i en
dårlig kvalitet giver ofte et dårligt
syet design og tråden knækker tit.

Broderimotiver – samlet oversigt
Der er en samlet oversigt over alle
broderimodulets broderimotiver i
appendikset.

Ved siden af broderimotiverne vises
en farveoversigt og
farverækkefølgen. Denne rækkefølge
svarer til det nøjagtige broderiforløb,
som broderimodulet følger. Det øns-
kede motiv broderes perfekt med det
samme.

Selvfølgelig kan man bytte om på
farverne eller lave helt nye
sammensætninger, nøjagtigt som det
falder i ens personlige smag. Når det
drejer sig om broderi er der ingen
grænser for fantasien!

Tip: Forsøg dig med vovede, selvkon-
struerede farvekombinationer; lav et
prøvebroderi først! Bagefter kan
dette prøvebroderi sikkert bruges
som fødselsdagskort!
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39Brodertråd/Broderimotiver – samlet oversigt

Mellemstørrelse broderiramme
Der findes en mellemstørrelse bro-
deriramme. Denne rammen er især
anvendelig hvis der skal broderes på
et lille stykke stof eller hvis stoffet
har sømkanter, som gør det uegnet
til større rammer

Motivet skal naturligvis passe ind i
rammen. Brug den automatiske ram-
mekodningen til at sikre korrekt ram-
mestørrelse.

Broderikort

BERNINA Artista broderisoftware

Der er et stort udvalg af broderikort
med forskellige motiver og designs i
diverse temaer. Der findes et stort
udvalg på markedet og nye kort eller
temaer introduceres løbende, hvilket
giver sikkerhed for at der hele tiden
kommer nye kort til rådighed.

Personlige designkort kan også fåes.
De er ideelle til at gemme motiver
på. Det kan f.eks. være motiver som
du har ændret på.

Anvend BERNINA artista broderi-soft-
ware til at “loade” eksisterende
motiver ind på din PC og kombinér
dem med andre motiver og/eller tek-
ster hvormed du skaber helt nye desi-
gns.
Kan også anvendes til at skabe helt
nye designs helt fra “skratch”. Du
kan skabe motiver ved hjælp af com-
puterens art-programmer eller ved at
scanne anvendelige billeder eller
tegninger. Herefter kan de yderligere
udsmykkes på utallige måder med
rammer eller satin-udfyldningssøm-
me med forskellig strukturer. Der er
ingen grænser for kreativiteten.

Hvad enten du vælger selv at skabe
dit eget motiv eller du arbejder med
et færdigredigeret, så kan disse gem-
mes i din computer, på et Personligt
Designkort eller på broderimodulet.
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40 Stikordsregister

A

Adapter til broderimodul 5,7
· Åbn Setup 19

B

Betegnelser 4
Bogstaver/tal broderes 20–21
Broderibegyndelse 22
· med hæftetasten 22
· med igangsætteren 22
Broderiforløb 36
Broderi-indlæg 17, 18
Broderimodul tilsluttes 6
Broderimotiv broderes 20–21
Broderimotiv, ensfarvet 11, 24
Broderimotiver/bogstaver/tal 20–21
Broderimotiver, samlet oversigt 38
Broderimotiv gemmes 34–35
Broderimotiv kaldes frem 10
Broderimotiv og bogstaver

kombineres 31–34
Broderimotiv og funktioner 22–30
· checke motivstørrelse 26
· ensfarvet broderimotiv 24
· farverækkefølge ændres 23
· flytte broderimotiv 24
· layout 1 og 2 24
· motivmidte 25
· rotere broderimotiv 27
· show 25
· spejlbillede 27
· startposition 25
· stinglængde 29
· stingtæthed 29
· ændre motivstørrelse 26
· ændring på langs 28
· ændring på tværs 28
Broderimotiv slettes 35–36
Broderimotiv vælges
· fra broderimodul 10
· fra motivdiskette 10
Broderramme aflæses 20
Broderramme justeres 19
Broderramme monteres 19
Brodertråd 38

D

Displaysymboler 14
· broderitid 14
· broderrammekodning 14
· motivstørrelse 14
· nyberegning 14
· trykfod 14

E

Ekstratilbehør 5, 35
Ekstratilbehør 39
· PC Broderi Software 39

F

Forberede sycomputeren 8–9
Friarmsadapter fastgøres 7
Friarmsbroderramme 7
Friarmsbroderi 36
Funktioner (beskrivelse) 11–14
· broderibegyndelse med 

hæftetasten 11
· broderiforløb 11
· broderiforløb (ved trådbrud) 11
· broderimotiv ændres på langs 13
· broderimotiv ændres på tværs 13
· checke motivstørrelse 12
· delete (slette) 13
· ensfarvet broderimotiv 11
· farveindikator 11
· layout 1 og 2 11
· mellemlager 13
· mem 12
· menu 11
· motivmidte 12
· motivstørrelse 12
· ok 12
· piletaster 13
· rammeforskydning 13
· rotere broderimotiv 12
· show 12
· skift indenfor 

motivkombination 13
· spejlbillede højre-venstre 12
· start 12
· stinglængde 14
· stingtæthed 14
· timeglas 12
· ændring af farverækkefølgen 11

Stikordsregister
I

Indhold 3
Indlæg 17–18

L

Layout 1 og 2 11, 24
Ligesømsstingplade 8

M

Meddelelser 15–16
Motivdiskette 10, 35
· gemme motiv 35
· slette et Memorylager 35–36

N

Normaldisplay 23
Nål 8

O

Omdan sting 30

P

PC-programmer 39

S

Samlet oversigt, appendiks 38
Sikkerhedsforskrifter 1
Spolekapsel 9
Standardtilbehør 5
Stof spændes i broderrammen 18
Sycomputeren trådes 8

T

Tal/bogstaver broderes 21
Tilslutningsledning 6
Tom motivdiskette 35
Trykfod 5, 8
Trådbrud under broderiarbejdet 37
Trådspænding justeres 9
Trådklip, automatisk 22

U

Udgangsdisplay til broderi 23
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