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Oppgave: Corel Draw  
 
 
Åpne / Redigere bildet: 

 Åpne BERNINA Embroidery Software 7 

 Bytt til "Artwork Canvas". 

 Velg "Corel Connect“. 

 Velg filen "Owl.jpg" som du lagret tidligere. 

 Klikk på den lille pilen under tray/boksen 

 
 Velg "Add new tray“(boks). 

 Gi den navnet "Corel exercise“. 

 Dra owl-filen fra connect-vinduet til tray/boksen. 

 Gå til  "Folders" og "C:/User/Public/Public 
documents/Corel/Content X6/Vector Patterns". 

 Velg 3 motiver og dra dem til tray/boksen. 

 
Redigere / Farge bildet: 

 Dra uglen til arbeidsbordet. 

 Bruk "Quick Trace“ for  konvertere til en vector fil. 

 Åpne "Object manager" (til høyre på skjermen). 

 Velg "Bitmap“ og trykk "Delete". 

 Velg "Group of 25 Objects" i “Object Manager Docker/vindu” 

 Høyreklikk på den sorte fargeruten for å legge til en kontur.  

 Venstreklikk på "None/Empty" fargerute for å fjerne fyllet. 

 Forsikre deg om at "Lock Ratio" er aktivert og endre prosenten til 
120. 

 Når vector-filen er valgt, høyreklikk på den og velg "Ungroup". 

 Velg rammen rundt uglen og slett den. 

 Velg de doble linjene og slett dem.  

 Velg et av vector-motivene i tray/boksen og dra det til 
arbeidsbordet

For å åpne tray/boks, gå til 
"Window/Dockers/Tray". 
 

Hvis Object Manager ikke 
er åpen, velg „Windows > 
Dockers og sett en hake 
foran Object Manager. 
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Når mønsteret er valgt, gå til "Effects>Power Clip>Place Inside 
Frame". 

 Klikk inne i magen med den store pilen, for å plassere mønsteret i 
magen.  

 Klikk på "Select PowerClip contents" og dra I hjørnene for å skalere 
og/eller rotere mønsteret.. 

 
 

 Farg resten av uglen I de fargene du liker. 
 

 

 
 

 
Konvertere bildet til broderi:: 

 Bruk "Convert“ for å konvertere bildet/tegningen til broderi. 

 Skjermen går tilbake til "Embroidery Canvas". 

 Vector-mønsteret vil bli konvertert til vanlige fyllsting/plain fill.  

 Velg objektet, klikk på "Advanced Appliqué" for å endre det til en 
applikasjon.  

 Velg "Place fabric and color on patches" og veld et stoff du liker.  

 Dra det til magen og klikk for å sette det inn.  

 Velg  "Back". 

 Velg "Set stitch types manually" og klikk på magen en gang til. 

Vector-mønsteret kan 
printes på 
transfer/overførings papir 
før man syr ut broderiet, 
og brukes som et 
applikeringsstoff.  

Klikk og hold på en farge for å 
få flere farger. 

Bruk fargepaletten for 
dokumentet over tray/boks.  
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Endre Tackdown til "Zigzag" og "Spacing" til 1. 

 Endre fargene i fht ditt design.. 

 Velg "Back" og "Close" for å fullføre. 
 

 
Lagre designet : 

 Velg "File / Save as“og velg hvor du vil lagre filen. 

 Velg et navn til filen og trykk "Save". 
 

 


