
! Proff / Komplett !
Strikkedesignprogram for hånd- og maskinstrikk !

• tegn dine strikkeplagg raskt og effektivt 
• gjør det enkelt å lage formstrikkede plagg 
• skriv inn ny strikkefastheten og programmet regner om oppskriften for deg 

!
DesignaKnit 8 gir deg disse mulighetene: !
• Standard snitt  

o Lag plagg ut fra standarder (barn, voksen, dame, herre, genser, jakke, vest, 
skjørt, rette ermer, isydde ermer, raglan) 

o Gjøre dine egne endringer på plagg-målene og lagre dette 
o Endre utformingsdetaljer som lengde på vrangbord, overlapp ved 

knappestolpen på jakker, endre bredden og dybden på halsutformingen, o.s.v.  !
• Egne snitt 

o Lag plagg helt som du selv ønsker (juster på et snitt fra standard snitt eller lag 
et nytt med den formen du ønsker selv) 

o Velge om du å se et rutenett i centimeter, inch, eller i masker og rekke  
o Roter delene med hvilken som helst vinkel 
o Spesifiser hvor du skal felle av eller holde av  
o Legg til søm-monn  
o Legg inn merking til bruk for montering  
o Bruk graderingsverktøyet for å lage mange størrelser av ditt egendefinerte 

plagg !
• Maskemønster 

o Tegn ditt eget maskemønster eller bruk de som følger med 
▪ tegn med farger eller symboler 
▪ legg inn rutenett eller maskestrukur 
▪ kopiering, flytting, speilvending eller rotering 
▪ skriv tekst 
▪ sjekk for antall farger pr. rekke  
▪ sjekk avstanden mellom masker av samme farge for å unngå lange 

løkker på baksiden av strikketøyet  
▪ + mange flere funksjoner 

o Integrasjon av maskemønster og plagg 
o Tilrettelegging for montering (klipp og sy) !

• Integrasjon av maskemønster og plagg  
o Vis hver enkelt av alene eller sammen med alle delene  
o Flytt delene rundt for å plassere det etter maskemønsteret  
o Tilpasse sidesømmene slik at mønsteret stemmer i sømmen  
o Se hvordan plaggdelen blir integrert med maskemønster.  



!
• Forberedelse til strikking  

o Del plaggene i forskjellige deler  
o Sammenføy deler til en større del  
o Flytt delene rundt for å tilpasse sømmene  
o Test delene mot hverandre for å måle sømmene og markeringene  !

• Interaktiv strikking   
o Overføring av maskemønster til strikkemaskinsleden og veiledning på skjerm 

mens du strikker (for elekroniske strikkemaskiner) 
o For manuell-/ hullkortmaskin, elektronisk maskin og håndstrikk !

• Utskrifter   
o Mange forskjellige utskrifts-diagram for plaggutforming og maskemønster 
o Skriv ut i farger eller med symboler  
o Utreging av garnforbruk 
o Skriv ut mal for å hulle et hullkort 
o Lag utskrifter til håndstrikkeoppskrift (i DK8 Håndstrikk eller Komplett) 
o Lagre utskriftene i bitmap-filer for å bruke de i andre applikasjoner !

• Grafisk studio 
o Bildefiler kan importeres og lager grafiske filer og gjør de om til 

maskemønster. 
o Utgangspunktet kan være bilder tegnet i tegneprogram, skannede bilder eller 

digitale bilder.  
o Du kan fritt velge hvilken del av bildet du vil omgjøre til maskemønster. 

Bestem så hvor mange masker og rekker du ønsker som resultat.  
o Grafisk studio gir deg kontroll over hvordan fargene skal overføres til garn-

farger.  
o For maskinstrikking med intarsia og håndstrikking kan du jobbe med opp til 16 

farger pr. rekke.  
o Ta det nye bildet inn i maskemønsterdesigner og fortsett å jobbe med det der. !

• Tilleggsmodul for hullmønster  
o Letter design og strikking av hullstrikk med hullslede (trenger egen lisens) !

DesignaKnit8  
• er et avansert Windowsbasert program for å designe strikkeplagg.  
• er en uerstattelig hjelp for å regne ut strikkeoppskrifter og designe strikkemønster. 
• kan brukes til både manuelle strikkemaskiner, hullkortmaskin, elektronisk maskin og 

for håndstrikk. 
• har diverse videosnutter som forklarer en del funksjoner !

Elektroniske strikkemaskiner 
Elektroniske overføringenheter (kabler) er tilgjengelig for Silver Reed og Brother 
strikkemaskiner.  !
Manuelle- og hullkortmaskiner 
Du kan også få kabel til din manuelle- /hullkortmaskin  for å strikkeveiledning på skjerm 
samtidig som du strikker. 



I DesignaKnit kan du skrive ut en mal til hullkort som gjør det mye enklere å hulle hullkortet. !
Krav til PC-utstyr: 

• Windows 98 SE og nyere fram til og med Windows 7 
• 500 mb RAM harddisk (80 mb uten hjelpefil og manual) 
• USB port for å koble til kabel (ikke nødvendig for Håndstrikk) 
• Skjermoppløsning minst 800 x 600 piksler !!

!     !     !  !!


