Ukaza³ siê nowy DRAWings® 5 !
DRAWings ® jest pierwszym oprogramowaniem do tworzenia wzorów haftu w pe³ni zintegrowanym z oprogramowaniem do
projektowania grafiki. Teraz, DRAWings ® 5, idzie jeden krok dalej z potê¿nym po³¹czeniem nowego ³atwego w u¿yciu
wbudowanego projektanta z jego nienaruszon¹ zdolnoœci¹ do pracy z wybieralnym oprogramowaniem graficznym! Utwórz swój
w³asny projekt od szkicu z du¿o wiêksz¹ ³atwoœci¹, przekszta³æ go i zredaguj kszta³ty, dodaj tekst - wszystek w projektowym trybie
3D!

Nowe w³asnoœci w szczeg³ach

Powolne przerysowanie - symulacja pracy maszyny
Dziêki powolnemu przerysowaniu mo¿esz symulowaæ
sposób w jaki projektowany wzór bêdzie haftowany bez
potrzeby robienia tego
na maszynie. Masz te¿
mo¿liwoœæ symulowaæ
maszynow¹ szybkoœæ
oraz ruch igielnicy.

Nowe Auto - obramowanie
ze œciegami seryjnej
satyny i stebnówki.
Dodaj z ³atwoœci¹
obramowanie do
importowanych plików haftu
albo do wielokrotnych
wybranych obiektów i ozdób
je którymœ wybranym z setek
stylów i wzorów.

Wydrukuj materia³ ilustruj¹cy zaprojektowany wzór.
W DRAWings masz
mo¿liwoœæ wdrukowaæ
materia³ ilustracyjny na
specjalnym papierze do
druku na tekstyliach
oraz do promowania
twojego
przedsiêbiorstwa.

Przemieœ obrazy do foto - wyszycia automatycznie
Przemieœ automatyczniej jakiœ obraz, do Photo-stitch z
kolorami w CMYK (Cyan, Magenta, Yellow i Key(Black)) .
"Czarodziej" stopniowo pomo¿e przemieniæ twój obraz w
wyszywan¹ fotografie w postaci po³¹czenia czterech
ró¿nych warstw kolorowych satynowych œciegów. W wyniku
czego otrzymamy haft z chromatycznym realizmem
fotografii.

Narzêdzie do szyku ko³owego
Narzêdzie Ko³owego Szyku jest wa¿n¹ metod¹ tworzena
szykownych wzorów na wyrobie w ³atwy sposób, bez
gubienia zdolnoœci do edytowania projektu. Jakakolwiek
zmiana, któr¹ robisz na pojedynczym elemencie

Rêczny sekwenser haftu
z u¿yciem menad¿era kolejnoœci
DRAWings ma teraz zdolnoœæ do
rêcznej zmiany kolejnoœci obiektów
przy u¿yciu menad¿era kolejnoœci.
Klikaj¹c i poci¹gaj¹c obiekty w
menad¿erze kolejnoœci, œciegi s¹
automatycznie przeliczane i nowa
kolejnoœæ haftu jest utworzona na
bazie dokonanych zmian .
Szyk Prostok¹tny / Kalejdoskop
Z zaawansowanym narzêdziem Szyk Prostok¹tny
wyborem masz mo¿liwoœæ obróciæ obiekt i odbiæ lustrzan¹
kopie bez gubienia mo¿liwoœci edytowania ich i utworzyæ
³atwo unikalne projekty. Masz te¿ mo¿liwoœæ utworzyæ
klony, które skopiuj¹ jak¹œ transformacjê, któr¹ robisz w
projektowaniu Ÿród³owym.

Utwórz wzór haftu z obrazu pobranego z kamery
internetowej
U¿yj webcam w twoim PC do pobrania obrazu i
przetworzenia go w Cross-stitch, Photo-stitch lub w
standardowy haft albo u¿yj obraz jako podk³ad w
projektowanym wzorze haftu. .

Webcam image
to Photo-stitch

Lista nowych w³asnoœci DRAWings® 5
Nowe narzêdzie Automatyczne-obramowanie z
l
œciegami seryjnej satyny i stebnówki
l
Oprogramowanie zawiera w pakiecie Wings’ modular 5

z modu³ami Basic-Text
Zastosuj Szyk
Kalejdoskopu
Dodaj nowe obiekty jako klony
U¿ywaj¹æ tej opcji, mo¿emy oznaczyæ utworzony duplikat
obiektu jako klon pocz¹tkowego obiektu. Jeœli odkszta³casz
jeden z klonów wszystkie inne klony s¹ odkszta³cone
tworz¹c unikalne i piêkne wzóry haftu .

Dodane jest zape³nienie haftu typu siatka.
Z zape³nieniem siatkowyn mo¿na utworzyæ doskona³e
koronki . To rozwi¹zanie mo¿e byæ bardzo przydatne dla pr
haftów na rozpuszczalnym materiale.

l
Rêczna zmiana kolejnoœci obiektów przy u¿yciu

menad¿era kolejnoœci
l
Drukowanie materia³u informacyjnego wzoru haftu
l
Export wzoru do formatów Quilt i DXF
l
Dodawanie nowych obiektów jako klonya
l
Otwieranie wielu wzorów w osobnych oknach
l
Nowa paleta kolorów nici
l
Tworzenie wzoru haftu z obrazy pobranego z
kamery internetowej.
l
Ulepszony eksport foto-realistycznego obrazu haftu
w 3D pozwala na drukowanie obrazu haftu na
tekstyliach lub na promocjê wzorów.
l
Wsparcie do nowych formatów plików typu .AI.
l
W pe³ni edytowalne do potrzeb u¿ytkownika menu.
Wystarczy raz ustawiæ i nie traciæ wiêcej czasu
podczas projektowania wzoru.
l
Powolne przerysowanie- symulacja pracy maszyny
l
Szyk prostok¹tny/Kalejdoskop
l
Automatyczne tworzenie obrazu do photo-stitch.
l
Dodano zape³nienie siatkowe
l
Szyk ko³owy wzoru

www.drawstitch.com
Wings’ modular 5 Basic-Text modules
zosta³ do³¹czony do pakietu oprogramowania
W pakiecie DRAWings 5, zosta³ do³¹czony nowy Wings'
modular 5 z modu³ami "Basic" i "Text" które zawieraj¹ wiele
u¿ytecznych funkcji oraz komunikuj¹ siê bezpoœrednio z
oprogramowaniem
DRAWings 5.
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