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Standard Snitt

Måleenhetene vises nå som centimeter (cm) eller inches (ins) både i hovedtittellinjen
og i tittellinjene for snitt, kroppsmål, standardstørrelser, egne størrelser og rediger
egne størrelser.
I DesignaKnit 8 var det ikke helt klart hvilken måleenhet som var i bruk.

Alle fire ledeviddetabellene (Ingen, Liten, Medium og Stor) har fått en liten justering.
Det er ikke lenger ledevidde på målet skulder-til-skulder.

Justeringer i ledeviddetabellene

Mer synlige måleenheter

Lisens

DesignaKnit-lisensen er nå uavhengig av brukeren av Windows. Den er nå lagret
utenfor programkonfigurasjonen og ligger i ”All users” AppData området.
Dette betyr at når lisensnummer og nøkkelnummer er skrevet inn av administrator,
så kan DesignaKnit brukes av hvem som helst på den datamaskinen.
Det samme gjelder autorisasjonen for Lace Tool.
I DesignaKnit 8 måtte hver bruker på en maskin skrive inn lisens-, nøkkel- og
Lacenummer.

(Hvis Windows ikke ber deg velge brukernavn når du starter datamaskinen, eller du
alltid logger på som samme bruker, så vil du ikke merke noen forskjell.

Lisensavtalen er blitt skrevet om og gjør klart at du har rett til å kjøre DesignaKnit
på opptil to datamaskiner, forutsatt at det bare er til eget bruk. Eller du kan la flere
personer bruke DesignaKnit på en datamaskin. Valget er ditt.

Vi viderefører vår linje ved å la lisensen følge brukeren, ikke datamaskinen.
Dette betyr at når du bytter datamaskin så tar du med deg lisensen til den nye
maskinen.

To datamaskiner

Bedre lisensbehandling

Tilbake til start



Egne snitt       (Inkludert i Håndstrikk, proff og komplett)

Denne funksjonen kan også brukes til å prøve ut og å sammenligne uttrykket til
forskjellige maskemønstre på kopier av samme plaggdel.

Vis maskemønster på alle plaggdeler

Det er nå mye lettere å tilpasse maske-
mønsteret til alle delene. Du kan plassere
gjentagelser slik at motivene fortsetter så
jevnt som mulig over sømmer.

Det integrerte maskemønsteret kan nå vises på alle plaggdelene samtidig, selv om de har
blitt rotert i forhold til den aktive delen.
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For hver plaggdel kan
det vises et bilde i bak-
grunnen som kan tegnes
av for å lage en maken
del. Bildet kan gjøres
svakere eller farges for
ikke å komme i veien for
plaggdelen som tegnes.

Bakgrunnsbilde

I dette eksempelet
brukes et skjermbilde
fra Fittingly Sew, men
alle slags bilder (jpg etc)
kan brukes.

Dette bildet blir farget rødt
        og gjort svakere.

Menyvalget ”Ny del” er utvidet og istedet for
bare en firkantet blokk tilbyr den nå et utvalg
polygoner: Triangel, Kvadrat, Pentagon,
Hexagon osv. opp til en Sirkel.
Høyden og bredden på delen kan velges,
og punkter kan plasseres på midtspeilene.

Geometriske former

              Legg til punkter med en vanlige  knappen til buksedelen er ferdig.
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Slå sammen, legge til, trekke fra
Når den aktive delen overlappes av en annen del, blir menyen ”Overlappende del”
aktivert og gir deg 3 nye valg: ”Flett” slår de to delene sammen til en. ”Legg til” slår
sammen delene, men den andre delen forblir intakt. ”Trekke fra” bruker den andre delen
som mal for å klippe vekk det overlappende feltet fra den aktive delen.

En liten del skal bli
brukt som mal for å
lage en bølget kant
på den aktive delen.

Den lille delen
er igjen flyttet
   i posisjon.

   Noen ganger
hjelper det å gjøre
 den aktive delen
   gjennomsiktig.

 ”Trekke fra” er
brukt for å klippe
ut den lille delen
  fra den aktive.

 Den lille delen
    er flyttet i
     posisjon.

”Legg til” brukes for
å legge den lille
delen til den aktive.

Prosessen har blitt
gjentatt langs hele
kanten, og hjørnene
har blitt avrundet.

Tegne kurver    Det er 2 nye kurvetyper: symmetriske og asymmetriske Bezierkurver.
Her er den symmetriske kurven brukt til å forme en halsringning. De grønne håndtakene
kan dras i posisjon for å lage kurver i mange variasjoner.

Tilbake til start



En kan nå enkelt flytte punkter i alle retninger
med en fastsatt eller målt lengde.

Musen kan brukes til å dra punktene med valgt
horisontal og vertikal begrensning. Avstanden
vises øverst i vinduet.

Alternativt kan man taste inn antall centimeter
og klikke på ”Bruk”: Punktene blir da flyttet
eksakt antall centimeter.

Målt justering

Skrå kanter kan nå konstrueres med fastsatt økning eller felling og med fastsatt
antall rekker i mellom. Merk kanten du ønsker og tast inn nummeret på rekken
der du vil starte den skrå kanten.

Konstruere helning
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Rette ut linjer

Når du tegner en plagg-
del ved å legge til og flytte
punkter kan det være
vanskelig å få rette linjer.
Dette kan føre til at det
mangler masker langs
kanten eller det kommer
noen ekstra masker.

Den nye funksjonen ”Rett ut linjer” er brukt her for å lage skuldrene helt horisontale og i
samme høyde. De uønskede ”trinnene” på skuldrene er borte.

Jevn fordeling av punkter
En av mulighetene med denne nye funksjonen er å plassere merker for knapphull.

Det er lagt til nye punkter (nr. 4 til 7) på denne jakkedelen. De er allerede rettet inn vertikalt,
og denne funksjonen gjør at de blir jevnt fordelt langs kanten. Til slutt setter man merker på
de nye punktene slik at man får beskjed i Interaktiv Strikking.

Tilbake til start



● Control A (Ctrl-A) kan brukes for å velge alle punktene i den aktive plaggdelen, eller
    alle merkene som vises i ”Utformingsmetoder” eller ”Diagonaler.

● Alle forandringer gjort i vinduet for ”Integrere med maskemønster” vil nå bli
   bli oppdatert i i vinduet for ”Egne Snitt” med en gang du bytter mønster eller
   strikkeretning.

● ”Målte kanter” er et nytt alternativ i ”Vis”- menyen som slår av og på visning
   av målene på kantene uten at du må fjerne dem.

● Maksimum antall målte kanter pr plaggdel er nå 30 i stedet for 20.

● Indikatoren for ”Strikkeretning” har blitt forenklet og har nå 2 nivåer i stedet
   for 3. Når indikatoren er slått på, enhetene er satt til masker og rekker og
   det er zoomet inn til en og en rekke, så får rutenettet i bakgrunnen
   forskjellig farge på annenhver rekke som viser tydligere strikkeretning.
   Rekker med strikkeretning til venstre på skjermen er lyse mens rekker strikket
   til høyre er mørkere.

● Når maskemønstre vises på en aktiv plaggdel får den et håndtak på midten.
   Dette kan brukes til å justere posisjonen til mønsteret ved å dra i håndtaket
   med musen.
   Når musepekeren holdes over håndtaket kan piltastene brukes til å flytte
   mønsteret 1 rekke eller 1 kolonne av gangen.

● Når et maskemønster i ”Håndstrikk” dras over over en plaggdel kan det nå
   flyttes en og en rekke vertikalt i stedet for trinn på 2 rekker. Når mønsteret
   flyttes 1 rekke så vil strikkeretningen byttes om. Fellinger på skulder og
   andre slake helninger kan da bli forandret.
   Hvis indikatoren for ”Strikkeretning” er slått på kan du se den bevege seg fra
   side til side, og maskeoppsettet på skuldre etc. forandrer seg når mønsteret
   dras vertikalt.

Flere nye funksjoner i Egne Snitt
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Skygger og omriss                             Maskemønster
Menyen ”Effekter” tilbyr nå et spennende redskap for å legge til skygger og omriss på motiver.

I følgende eksempel får en strektegning lagt til omriss i samme farge for å gjøre strekene
tykkere. Så blir et svart omriss lagt til, fulgt av en ensfarget grå skygge og så en prikket grå
skygge. Til slutt er det brukt andre verktøy for å gjøre det 4-fargede mønsteret om til 2-farget.

Symmetriske spiraler
Det kaleidoskopiske speilet har en
ny valgmulighet for å lage 4-veis
symmetriske spiraler.

Alle tegneverktøy kan brukes i denne
spennende metoden til å skape uvanlige
og flotte mønstre.
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I tillegg til enkle kurver er det et utvalg av
symmetriske former som du kan bruke som
utgangspunkt for å lage flotte, uventede og
kompliserte mønstre. Velg utgangspunkt,
velg antall masker og rekker til utvalgsboksen,
og magiske ting skjer!

Når kurven spenner over flere gjentagelser av ditt opprinnelige maskemønster, og det
kaleidoskopiske speilet er valgt, så tar mønsteret virkelig av! Når du drar kurvens håndtak
til en tilfeldig plass, skapes det automatisk nye intrikate variasjoner av mønsteret. Det har
aldri før vært så moro å eksperimentere med design av maskemønster, og du oppnår fort
tilfredstillende resultater.

De første 5 av disse ble laget med kun kurveverktøyet. I det siste eksempelet har de store
åpne feltene blitt fylt med prikkemønster. Dette for å unngå lange trådsprang og å gjøre
mønsteret egnet for ”Norsk Strikk”.

Tegne kurver
Et nytt tegneverktøy gjør det mulig å tegne Bezier-kurver ved å strekke linjen i
ønsket retning ved hjelp av håndtak. En kurve starter i en merket utvalgsboks
og kan formes og flyttes i maskemønsteret ved å bruke håndtakene eller
utvalgsboksens merker.

Tilbake til start



Avansert ”side ved side”

Det er nå veldig enkelt å legge et motiv side ved side
i et gitt område. F.eks. 6 motiver tvers over ryggen
på en genser.

Det første bildet viser standard plassering av et motiv
side ved side slik det blir ved å dra i de grå hånd-
takene. Avhengig av størrelsen på motivet og valgt
område så passer ikke alltid et eksakt antall motiver
inn i området.

Det andre bildet viser motivene automatisk fordelt
så jevnt som mulig i det valgte området. Dette gjøres
ved å dra i de hvite håndtakene.

De to siste bildene viser eksempler på forskjøvet
fordeling av motivet.

Ved å dra motiver mot hverandre slik at de overlapper og bruke å gjennomsiktig
bakgrunnsgarn, så kan man fordele motiver på interessante måter. Hvordan motivene
overlapper blir kontrollert ved å velge hvilket hjørne av motivet som skal ligge øverst.

”Side ved side” har nå blitt sterkt oppgradert. Det er lagt inn nye spennende funksjoner i
valgene ”Horisontal” og ”Vertikal” kant som du finner i menyen ”Rediger/ Lim inn fra fil”.
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Valget ”Ikke merk kantene” er nytt.

Denne funksjonen gjør det mulig å
kombinere vanlig utforming av
sidesømmene med halsringninger
i”Klipp og sy”.
De nødvendige fellingene med trinn
over 2 rekker for skuldre etc.kan
brukes, mens halsringninger etc.
kan formes med klipp og sy som gir
penere kant med felling på hver
rekke.

Delvis Klipp og Sy

Det er nå lagt til en farget rute ved siden av hvert
punkt i menyen ”Fargetyper” slik at du lett kan se
hele fargeplanen for det åpne maskemønsteret.

Nederst i menyen er det en ny valgmulighet :
”Differensier farger automatisk”. Dette gjør at de
fleste punktene i menyen ”Fargetyper” lett kan
holdes fra hverandre og fra garnfargene.

Tydligere plan for fargetyper

� � � � � � � &Autodiagram
”Autodiagram” legger nå disse symbolene automatisk til i paletten slik at de er klare til
bruk for å merke utformingen.

I tillegg vil det ikke lenger bli igjen en kant rundt det nye mønsteret.

Panorering
Det er nå mulig å panorere rundt i et maskemønster som er zoomet inn ved å dra det
med musen som et alternativ til rullefeltene. Når det ikke er tegneverktøy i bruk og det
ikke er synlig utvalgsboks, og det er zoomet inn slik at rullefeltene er synlige,
da blir musepekeren en hånd med et lite kryss,              og mønsteret kan da panoreres
ved å dra med venstre museknapp.

Zoomet inn eller ikke: når man er innenfor utvalgsboksen ser musepekeren slik ut
dette betyr at innholdet i utvalgsboksen kan dras med musen.
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Automatisk retting av feil i Jacquard har blitt vesentlig forbedret, spesielt for store
maskemønstre basert på fotografier. I DK8 ble hver feil maske rettet ved å kopiere
fargen fra rekken over eller under. Dette kunne resultere i tydelig forandring  av
mønsteret, hvor en farge ble for dominerende i deler av bildet. I stedet for dette er
det mulig å rette en feil i Jacquard ved å bytte om fargene i de nærmeste rekkene.
Denne metoden for å rette en garnsekvens er nå implementert i DK9.
Resultatet er at små detaljer i mønsteret blir mye bedre ivaretatt i prosessen med
korrigering. Denne metoden for å korrigere feil i Jacquard og de nye metodene for
å utjevne farger når du konverterer bilder i Grafisk Studio blir kombinert for å skape
flotte flerfargede maskemønstre basert på fotografier.

Bedre retting av feil i Jacquard

Den nye konverteringsmetoden
i Grafisk Studio ble brukt for å
lage dette 200 x 280 Jacquard-
mønsteret i 3 farger basert på
et fotografi.
Dette er mønsteret før feilene i
garnsekvensene er rettet.

Med Autokorreksjon gjort i DK8 er det
godt synlig at det er lagt til mer av det
lyse garnet.

Denne Autokorreksjonen gjort i DK9
gjør forandringene  mindre synlige.

Tilbake til start



Tekstredigering for maskesymboler

Det er gjort forandringer i tekstredigering for maskesymboler som du finner i valget
”Organiser symboler” i Palett-menyen :

(a) Det er lagt til tips for å forklare funksjonen til knappene.

(b) Størrelse og posisjon for vinduet for tekst-
redigering huskes nå fra økt til økt.

(c) Den nye knappen ”Sorter” gjør det lettere å finne
et symbol ved hjelp av ASCII-nummeret ved å
sortere tabellen i ASCII-numerisk orden.

(d) Hvis teksten er forandret og man går ut av tekst-
redigering uten å lagre, så har påminnelsen som
kommer opp klarere valg: ”Tilbake til tekst-
redigering” eller ”Fortsett til organiser symboler”.

(a) En plaggdel som ikke er integrert, blir ikke lenger automatisk integrert med et åpent
maskemønster.

(b) Når en plaggfil er åpen og man så åpner en maskemønsterfil, da blir alle deler som
tidligere har blitt integrert med det mønsteret automatisk vist.

(c) Valget ”Vis alle deler” i menyen ”Plagg” i DK9 integrerer automatisk bare de delene som
tidligere har blitt avintegrert.

(d) Når en plaggdel blir flyttet til en ny posisjon som overlapper eller er helt utenfor de
eksisterende mønsterrapportene, så blir antall rapporter justert for å passe til den
nye posisjonen.

(e) I vinduet ”Integrert” kan du nå fjerne maskemønsteret fra plaggdelene ved å klikke
på den nye røde x-knappen  til høyre for hver ”Åpne fil”-knapp. Slik kan deler som skal
strikkes uten mønster lett avintegreres.

Integrere et maskemønster
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Å flytte et motiv  eller en flette ved hjelp av lassoen oppdaterer nå statuslinjen nederst i
vinduet med posisjonen objektet har i mønsteret. Den viste informasjonen er den samme
som blir vist når du forandrer størrelsen på utvalgsboksen, eller flytter innholdet med
musen.

Forbedret lassoverktøy

F4-tasten kan nå brukes til å bytte mellom ”ingen utvalgsboks”, ”umerket boks” og
”merket boks”.

Utvalgsboks

Teksturmønstre  -   ny kontroll
Det er nå lagt til en ny kontroll for mønstre med metoden ”Rettsiden (eller) Vrangsiden
vender ut” som har mer enn en garnfarge. Disse varslene kan komme opp:
(a) Et mønster av garnfarger gir ikke valg av nåler.
(b) Ugjennomsiktige garnfarger blir prioritert når det blir bestemt hva som er riktig garnfarge

på rekkene.
(c) Farger brukt til memo-formål bør gis statusen gjennomsiktig.
(d) Fargeveksler er i bruk, og garnet skifter når sleden er på feil side i forhold til

fargeveksleren..

Når du laster ned elller skriver ut mønster eller starter ”Interaktiv Strikking” kan disse varslene
komme når du klikker på ”Sjekk / Sjekk en gang for fargeskift etc”.

Flere prikkemønstre

Knappen for prikkemønster på hver annen maske har
nå 3 nivåer. De 2 første er av og på som før.

Når du tegner med høyre museknapp blir fargene byttet om.

Den nye prikkefunksjonen tilbyr derfor
3 blandinger av fargene på høyre og
venstre museknapp.  Dette skaper et
inntrykk av flere farger når det blir
zoomet ut.

Når du tegner med venstre museknapp lager det tredje nivået prikker
som har større avstand fra hverandere enn det vanlige.

Lettere å plassere plaggdeler
Hvis en plaggdel blir flyttet til en ny posisjon som overlapper eller er helt utenfor de
eksisterende mønsterrapportene, så blir antall rapporter nå justert automatisk med en
gang for å passe til den nye posisjonen.
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Interaktiv strikking

Når man strikker Intarsia for hånd eller på maskin viser garnvinduet
fargene som er i bruk for hver rekke eller sledepassering. Antall
masker for hver garnfarge vises nå ved siden av garnsymbolet på
toppen av hver fargeblokk. Når du beveger musen over farge-
blokken vises navnet på fargen til venstre nederst på blokken.

I vinduet ”Nedtelling + Plagginstruksjoner”
for håndstrikk av plagg i Standard Snitt får
du nå informasjoner om Kant / Vrangbord
og om økning av vidde.
F.eks. Øk 1 m for hver 3 m på siste rekke.

Garn-vinduet viser et fargefelt for hvert garn som
er i bruk. Hvis fargeveksler er i bruk vises garnets
plassering i denne, f.eks. FVA, FVB etc.
Når fargeveksler ikke er i bruk vises f.eks. J1, J2
ect. for Jacquard. For Norsk Strikk vises F1 / F2
(Silver Reed) og FA / FB (Brother).

Vrangbord og økninger

Tydligere info for garnførere

Instruksjoner for Intarsia

Delvis klipp og sy

   Mønstre i alle strikkemetoder kan nå strikkes som en del
   der du kan forme halsringningen med ”Klipp og sy”, og
   bruke den vanlige metoden til sidesømmene. Dette
   valget er mulig når en plaggdel  har en halsringning eller
   annen utforming som normalt må strikkes i flere deler.
   Dette valget er automatisk merket og ikke valgbart når
   strikkemetoden er Jacquard eller Intarsia fordi disse
   alltid må strikkes i en del.

Tilbake til start

Andre nye funksjoner i Interaktiv Strikking
Nytt i menyen ”Kjør”: ”Fortsett fra bokmerket”  i håndstrikk og ”Fortsett fra siste stopp” i
maskinstrikk er nye praktiske valg for å gjenoppta strikkingen fra der du stoppet sist.

Separeringsmetoder i Jacquard:   Det er nye kontrollmetoder for korrekt oppsett for strikking av
enkel,- eller dobbelsengs jacquard. Hvis et mønster har en garnfarge som ikke er i bruk  på noen
rekker, men likevel følger med, er det ikke egnet for Jacquard bare på hovedapparatet. Hvis
fargesepareringsmetoden er A, som er for hovedapparatet, vil det komme opp en advarsel. Hvis
noen garn blir avvist og fargesepareringsmetoden er B, som er for jaquard med ribbapparat, vil det
komme opp en annen advarsel: den som strikker vil få beskjed om at maskespenningen vil bli
ujevn og at det kan bli vertikale trådsprang i kantene.

Kontroller fargevekslerens garnførere:  Garnførerposisjoner kan kontrolleres ved å tildele Memo-nummer
til de forskjellige garnfargene i designvinduet  Maskemønster for Norsk Strikk, teksturmønstre og Jacquard.



DesignaKnit Grafisk Studio

   Det originale bildet   Konvertert til 2 farger med
    bruk av DK8’s metode
      med prikkeverktøy

Konvertert til 2 farger
    med DK9’s nye
          metode.

Det er nå lagt til en ny metode for å konvertere fotografier
til maskemønster som gjengir det originale bildet mye mer
detaljert.

Photo

Det er brukt bare disse 3 fargene!

Konvertert til 2, 3, og 4 farget maskemønster.

Originalt bilde

Automatisk fargevalg

Original photo

Flere detaljer vises

Maskemønsteret har blitt auto-
korrigert for 3-farget Jacquard,
og kan også strikkes for hånd
uten korrigering.

Tilbake til start

Garnfargevinduet har nå en Auto-knapp som kan settes til å oppdage mellom 2 og 8 farger,
etter ønske. Det kan se ut som det ferdige maskemønsteret inneholder mange flere farger
fordi garnfargene er så godt fordelt. Det kan man se i dette eksempelet: Bildet av katten er
konvertert til et maskemønster med 140 masker og 204 rekker, og det er brukt bare 3 farger!



”Oppsett for konvertering av bilde” har nå et nytt valg: ”Forhåndsvis mønster med 1 pixel
pr. maske og rekke”.  Hvis valgt, vises et miniatyrbide av ferdig strikket resultat øverst til
høyre i vinduet i tillegg til forhåndsvisningen på selve bildet.

Forhåndsvist Miniatyrbilde

Dette er nyttig på 3 måter:
a) Du får se resultatet raskere. Den nye utjevningsmetoden ses bedre når det er zoomet ut

fordi den kan bruke garn med sterke kontraster til å skape fine skygger.
b) Fordi størrelsen på konverterte masker er liten på skjermen, så kan pixelleringen i hoved-

bildet og skjermens pixellering påvirke hverandre og det kan bli feil når bildet blir konvertert
til masker og rekker. Forhåndsvisning med 1 pixel pr. maske og rekke gir et riktig bilde av
resultatet.

c) Hvis du har forskjøvet rutenettet ved å flytte hjørnene, så vises ikke dette på det
forhåndsviste bildet.

Miniatyr forhåndsvisning

Lagre innstillinger

Huske bildetype

Fjerne garn

Når du merker av for ”Bilde” i vinduet ”Velg bildetype” blir skjerm-
bakgrunnen hvit. Hvis du velger ”Diagram” blir den blå. Dette
valget vil programmet huske neste gang du åpner bildet.

Vinduet ”Garnfarger” har nå denne knappen
som sletter valgte garn.
Dette gir en ryddig garnpalett.

 Tilbake til start

Nye ”Lagre rutenett og konverteringsinnstillinger” i Fil-menyen
lagrer alle innstillingene gjort i Grafisk Studio for en grafisk
bildefil. Innstillinger for opptil 50 (i stedet for 25) bildefiler kan nå
lagres. Dette gjør det enkelt å åpne bildet på nytt og fortsette
der du lagret sist.



Et fargeutvalg kan erstattes med en annen farge ved bruk av blyant- eller penselverktøy,
eller ved å merke et område. Denne nyttige funksjonen kan brukes til å fjerne uønskede
farger fra alle deler av et bilde som ellers ville gjort konverteringen komplisert.

Vinduet ”Pent bilde” (”Pene bildefarger” i ”Bilde”-menyen) lar deg gjøre forandringer i et
grafisk bilde før det konverteres til et maskemønster.

Pent bilde
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● Når du velger en fil i hovedvinduet med miniatyrbilder for maskemøntre, og
   det er merket av for ”Detaljer” så blir mønstre for håndstrikk vist med samme
   kode for strikkemetode som blir vist i tittellinjen på hovedvinduet i ”Maske-
   mønster”, dvs. Hr, Hv, Hgr, og Hgv. Hvis det er rundstrikk blir bokstaven O
   lagt til koden. Den samme koden blir også vist under det større bildet nederst
   til venstre vinduet med miniatyrbilder.

● Når maskemønstre sorteres etter strikkemetode, blir mønstre for håndstrikk
   nå sortet i sekvensen Hr, Hv, Hgr og Hgv, og så som enten ”Frem og tilbake”
   eller ”Rundstrikk”. I DK8 ble alle mønstre for håndstrikk bare sortert etter
   filnavn.

● Når du kikker en gang på en fil i vinduet med miniatyrbilder, så kommer det opp et
    større bilde nederst i venstre hjørne. Hvis det er maskesymboler i bildet så blir de vist
    med korrekte KnitWrite typer. I DK8 ble det bare vist svarte og hvite ruter.

Mer informasjon blir vist om maskemønstre
Miniatyrbilder - Generelt

Mer informasjon blir vist om Snitt-filer

Miniatyrbilder av Snitt inneholder nå informasjon om integrering av maskemønster. Hvis et
plagg er designet, ihverfall delvis, i Egne Snitt, så vil deler som er integrert med maske-
mønster få et lite farget ikon på midten. Plagg som er designet bare i Standard Snitt kan ikke
vises i enkelte deler og får bare ett ikon for hele plagget. Ikonet er stort hvis hele plagget har
integrert mønster, lite hvis bare deler er integrert. Er det ikke integrert mønster så mangler
ikonet.  Fargene på ikonet er omtrent de samme som på ikonet Windows bruker  for
maskemønsterfiler.

I DK9 kan man klikke på knappene nederst i vinduet med miniatyrbilder med en gang
vinduet åpnes. I DK8 måtte alle bildene være synlige før knappene ble synlige.

Knappene svarer fortere

Diverse
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Knappen ”Søk” nederst til venstre i vinduet med miniatyrbilder
åpner nå et større vindu med flere søkemuligheter.

Når et søk er spesifiset blir Søk-knappen fremhevet med rødt,
dette er en påminnelse om at noen filer er tatt ut av vinduet med
miniatyrbilder.

I vinduet ”Søk etter valg” for maskemønster kan du søke etter filer som matcher en
en kombinasjon av strikkemetoder. Dette har blitt utvidet i DK9.

For mønstre for håndstrikk kan du nå velge mellom ”Frem og tilbake” og ”Rundstrikk”, og
Glattstrikk, Glattstrikk med baksiden ut, Rillestrikk ( r) og Rillestrikk (vr) med baksiden ut.

Den nye knappen ”Fjern metoder” tar bort merkingen på alle boksene for strikkemetoder, og
gjør det lettere å velge bare en metode. Det er også en ny boks ”Maskinstrikk” som dekker
alle metoder for maskinstrikk, og en annen som dekker alle metoder for håndstrikk.

Du kan nå velge mønstre etter størrelse basert på antall masker. Dette gjør det lett å finne et
mønster som passer til hullkort.

Søkemuligheter for maskemønster

Søkemuligheter for Snitt-filer
Valget ”Innebygd tekst” kan nå brukes til å søke på filnavn på integrerte maskemønstre,
grafiske bakgrunnsbilder og notater om strikkefasthet. Det er derfor mulig å se hvilke snittfiler
som har blitt integrert med et bestemt maskemønster og/eller hvilke som er laget ut fra et
bestemt bakgrunnsbilde.

Påminnelse om at noen filer er tatt bort

Søk i miniatyrbilder
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Utskrift av garnutregning

Utskriften for garnutregning
inneholder nå estimater for
vrangbord og halskant.
Dette gjelder bare for plagg
designet i Standard Snitt.

Utskrifter av Maskemønstermaler og Integrerte maler for Jacquardmønstre har nå blitt
forbedret siden rekkenummer nå er inkludert. Hvis fargeveksler ikke er i bruk, eller ikke
alle garn har fått Memonummer, så viser utskriften nå en ”J” pluss garnsekvensnummeret
for Jacquard (eksempelet til venstre). Når garnposisjonene i fargeveksleren er bestemt med
tildelte Memonummer viser utskriften fargevekslerens garnførernummer (eller bokstav)
i stedet for sekvensnummeret.
Garnposisjonene i fargeveksleren er gjengitt med FV pluss en bokstav for Silver Reed
(eksempelet til høyre),  eller et nummer for Brother (eksempelet i midten)

Bedre maskemønstermaler for Jacquard

Gjengivelsen av tekstur i utskriftene av maskemønsterbilder og plaggbilder er nå
forbedret og matcher bedre skjermbildet i ”Maskemønster”.

Utskrifter og tekstur

Utskrifter
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Bedre diagrammer for flettemønstre
Når flettemønstre tegnes
som diagram blir maskene
som skal strikkes vrangt på
rekken der det krysses
markert med prikker i
samme farge som
fletten og rutenettet.

Mønstrene blir nå vist i de samme
fargene som i boka Stitch World.

Bedre presentasjon av Stitch World mønstre

Tuck, slip, trådhullmønster og vrangmaskemønster
er tegnet med riktige maskesymboler og gjør riktig
valg av nåler automatisk.

Dette dokumentet inneholder mer detaljert informasjon om hvordan Stitch World mønstre har
blitt prensentert: https://softbyte.co.uk/_dk9web/DK9_StitchWorld.pdf
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For Norsk strikk, teksturmønstre og Jacquard kan garnet nå fordeles til fargevekslerens
garnførere ved å gi fargene Memonummer. Dette gjøres i ”Palett / Memo” i vinduet for
Maskemønster.

Memo og fargeveksler

Standard kataloger kan nå konfigureres frittstående i alle relevante seksjoner for snittfiler,
maskemønsterfiler, grafiske bildefiler for bakgrunnsbilder for ”Egne snitt og for Grafisk Studio.
Den nye menyen ”Standard katalog” finner du i den relevante filmenyen. Det er i alle tilfeller
krysset av for valget: ”Fortsett å bruke katalogen fra den forrige åpne eller lukke kommandoen”

Standard kataloger

Teknikknummer for Passap
Teknikknummer for Passap E6000 og E8000 støttes nå bedre i DK9. Teknikknummeret er nå
lagret med maskemønsteret slik at en teknikk kan tas med i designprosessen som en del av
strikkemetoden. Uegnede teknikknummer vil generere varsel om feil.
Strikkemaskinoppsettet for E6000 og E8000 har nå et standard teknikknummer som tildeler
teknikknummeret  når nye maskemønstre skapes.

Bruk av fargeveksler hører nå sammen med et maskemønster heller enn valgt strikkemaskin,
og kan velges i ”Strikkemetoder”. Forskjellige maskemønstre kan lagres med forskjellige
Innstillinger for fargeveksler. Dette betyr at det ikke lenger er nødvendig å justere innstillingene
for hvert mønster som strikkes eller skrives ut.

Bruk av fargeveksler

Når du velger en plaggdel fra en liste, så
vises også navnet på maskemønstre som
har vært integrert med delene.

Valg av plaggdel

I vinduet ”Strikkefasthet og notater” er det et felt for ”Notater om denne plaggfilen”. Feltet er
nå åpent og ikke lenger begrenset til 4 linjer og 50 bokstaver. Disse notatene er nå søkbare
med ”Søk” i vinduet for miniatyrbilder.

Mer plass til notater

Flere nye funksjoner

Vinduet ”Oppsett for strikkemaskin” har nå et standard valg for fargeveksler som kan velges
idet du skaper et nytt maskemønster.

Teknikknummeret for mønsteret som strikkes vises i hovedvinduets tittellinje.
Når man strikker ”bare snitt” på disse maskinene er teknikknummer også inkludert som valg
slik at riktig antall slede-passeringer pr. rekke blir automatisk brukt i Interaktiv Strikking.
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Windows 98 SE eller nyere
Ledig USB-port for kabel-link
(gjelder ikke Håndstrikk)
Skjermoppløsning: minst 800 x 600 pixler
for DesignaKnit programmet og minst
720p (1280 x 720 pixler) for opplærings-
videoer.
Ca. 600Mb ledig plass på harddisk.
Levering: CD og/eller nedlasting fra nettet.

Quarry Lane, Nantmawr, Oswestry,
Shropshire, SY10 9HH, UK.

Tel (UK) 01691 828556 info@softbyte.co.uk
https://softbyte.co.uk

Systemkrav for datamaskin

Hvis du bor i Australia, Austria, Belarus,
Canada, Czech Republic, Denmark, Estonia,
Finland, France, Germany, Lithuania, Moldova,
Netherlands, New Zealand, Norway, Russia,
Slovakia, Sweden, Ukraine, or United States,
vennligst kontakt din DesignaKnit distributør for
priser og hvordan du oppdaterer. Kontaktinfo :
https://softbyte.co.uk/contact.htm

Dette inkluderer ekstra typer
feilkontroller, flere knapper for hjelp,
klarere instruksjoner på skjermen,
flere strikkemaskintyper er tilgjengelige,
pluss mange andre funksjonelle og
kosmetiske forandringer.
Hjelp-filen og Manualene er kraftig
oppdaterte. Manualene er lagt til som
PDF filer som brukeren kan skrive ut.

UK

Countries without a distributor

Mer enn 100 forbedringer

https://softbyte.co.uk/DK9updateUK.pdf

https://softbyte.co.uk/DK9updateWorld.pdf
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