
Het ultieme programma voor het ontwerpen 
van borduurpatronen voor Windows TM

Het ontwerpen van 
borduurpatronen is nu kinderspel.

Na de warme ontvangst van Stitch 2000 hebben we alle 
details van het ontwerpen van patronen met de computer 

nog eens de revue laten passeren. We hebben de 
opmerkingen van de gebruikers geëvalueerd en de 
mogelijkheden van moderne computerprogramma’s 
geïntegreerd in dit nieuwe programma Stitch R-XP.

Stitch R-XP bevat alles wat nodig is om een 
borduurpatroon te ontwerpen en af te drukken, voor vrijwel 

elke soort borduurwerk, zoals kruissteek, tapisserie, 
hardanger, bargello, zwart borduurwerk en petit point. Het 
is zelfs mogelijk om een eigen verzameling van speciale 

steken aan te leggen.

Allerlei handige hulpmiddelen maken het ontwerpen 
eenvoudiger en zorgen tevens voor een professioneel 

resultaat.

Tientallen jaren van ervaring met ontwerpsoftware voor 
borduurpatronen is samengebracht in dit fantastische 
programma. Iedereen kan nu een professioneel borduur-
patroon maken met de eigen PC en Stitch R-XP. De 
software bevat alle geavanceerde gereedschappen, 
hulpmiddelen en functies die nodig zijn om patronen van 
de hoogste kwaliteit te maken voor kruissteek, tapisserie, 
hardanger en de meeste andere soorten borduurwerk.

Het is volledig in het Nederlands.

Patronen kunnen snel op het scherm gemaakt worden, in 
kleur, met behulp van een aantal eenvoudig te gebruiken 
hulpmiddelen om randen te maken of  voor het maken 
van prachtige merklap- letters. Er is een bibliotheek met 
meer dan 4000 motiefjes en kleine ontwerpen beschik-
baar om in het ontwerp te gebruiken. Het is dus niet 
noodzakelijk om grote tekenvaardigheden te bezitten om 
prachtige en tevens bruikbare resultaten te krijgen.

Het werkscherm is nagenoeg volledig aanpasbaar aan de 
eigen manier van ontwerpen

Ontwerpen kunnen ook direct vervaardigd worden vanuit 
gescande afbeeldingen, computer grafiek, foto’s uit een 
digitale camera of van elke willekeurige computer-
afbeelding en aangepast aan uw favoriete kleurengamma 
borduurzijde of borduurwol. 
Het resultaat kan vooraf bekeken worden op het scherm 
op een groot aantal realistische stofsimulaties.

hEenvoudig te gebruiken en te leren gidsen voor de 
procedures.
hEen enorme hoeveelheid ingebouwde standaard-
steken, aan te vullen met speciale steken, stukken 
zwart borduurwerk etc. 
hEen ontwerpblad van 1000 x 1000 steken, groot 
genoeg voor uw meest ambitieuze project.
hSjablonen voor speciale ontwerpvormen zoals 
kaarten en passe-partouts.
hDe uitgebreidste range kleuren van katoenen en 
wollen garens van een groot aantal leveranciers .
hEen verrassend realistische weergave van het 
eindresultaat op het computerscherm. 
h200 verschillende kleuren per patroon. 
hDe mogelijkheid om automatisch teksten voor 
merklappen te maken, omlijningen van stiksteken te 
maken en om symbolen toe te kennen in een patroon.
hImporteren en converteren van digitale foto’s en 
andere computerafbeeldingen naar een patroon. 
hEen volledige opgave van de benodigde hoeveelheid 
materialen per ontwerp .
hAfdrukken op diverse kleuren- en zwart-wit 
manieren.

MINIMALE COMPUTER VEREISTEN
Stitch R-XP heeft een computer nodig met Windows 98, 2000, NT,XP of Vista (voorkeur). 20 MB vrije 
ruimte op de harde schijf, een SVGA kleuren monitor met goede kl eurweergave, 500 MB RAM geheugen, 
een CD/DVD-ROM lezer en een muis met twee of drie knoppen. Een printer wordt a anbevolen.

Enkele mogelijkheden en functies:
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Dit programma is 
goedgekeurd door

Drie eenvoudige manieren om een 
fantastisch resultaat te krijgen

Stitch R -XP heeft drie eenvoudige manieren 
ingebouwd om geheel in kleur een ontwerp te maken 
op het scherm.

Losse steken in katoen, wol, kralen of bandjes kleuren 
kunnen op het raster “geklikt” worden om zo een 
compleet ontwerp te maken. Een uitgebreide set 
gereedschap is beschikbaar om het werk te vereen-
voudigen. Delen van het ontwerp kunnen geknipt, 
gekopieerd, geplakt gedraaid en gespiegeld worden. 
Teksten zoals op merklappen kunnen in allerlei 
soorten direct aan een ontwerp toegevoegd worden. 
Ook lijnen en vormen kunnen snel als steken getekend 
worden en delen van en ontwerp kunnen met één 
muisklik automatisch voorzien worden van een omtrek 
in stiksteken. Stitch R-XP verlost u van het moeilijke 
werk bij het handmatig ontwerpen, zodat u naar 
hartelust kunt experimenteren en de resultaten naar 
believen kunt bewaren of weer wegdoen. U zult 
verbaasd zijn over de resultaten, zelfs als u weinig 
tekentalent hebt.

Stitch R -XP bevat een vernieuwde import faciliteit 
waarmee u allerlei computer afbeeldingen zoals 
gescande afbeeldingen, clip-art, afbeeldingen van een 
digitale camera of internet plaatjes direct kunt om-
zetten in een patroon, in kleuren die afgestemd zijn op 
de geselecteerde kleurenreeks en met automatisch 
toegekende afdruksymbolen. Het is eenvoudig om 
patronen te maken van vrijwel elk voorbeeld door 
gebruik te maken van de ingebouwde tovenaar die u 
begeleidt bij de stappen die nodig zijn om uw favoriete 
afbeelding om te zetten in een kant en klaar borduur-
patroon. 

Er is een enorme hoeveelheid van meer dan 4000 
losse motiefjes opgenomen, samengesteld uit o.a. de 
Motif Library , de persoonlijke motieven collectie van 
Jane Greenoff en de collectie kindermotieven van 
Daisy Designs. Met geselecteerde motiefjes kan heel 
snel en op een eenvoudige manier een een heel 
persoonlijk ontwerp samengesteld worden. Met behulp 
van de randen tovenaar van Stitch R-XP voegt u in 
een mum ook nog een mooie rand of een gestikte 
tekst toe aan elk ontwerp. Er is voor deze manier van 
werken absoluut geen tekenervaring nodig om een 
professioneel borduurpatroon te maken.

Realistische garenkleuren
Tot 100 kleuren, samengesteld uit de meer dan 
4000 van de borduurgarens, wol, kralen en bandjes 
van de bekendste leveranciers. Omdat de 
opgenomen reeksen goedgekeurd zijn door 
garenfabrikanten zoals Anchor & DMC kunt u er 
zeker van zijn, dat de kleuren overeenkomen met 
het garen in de winkel en dat uw werkstuk er precies 
zo uit ziet als u het ontworpen hebt. Het vergelijken 
en mengen van kleuren is zeer eenvoudig waardoor 
u steeds weer een fantastisch resultaat krijgt.

Het is eenvoudig om de namen van de kleuren aan 
te passen aan uw eigen wensen.

Makkelijk aanpasbaar ontwerpvel

Elk palet en de gereedschapbalken kunnen 
verplaatst worden en aangepast worden aan 
uw eigen werkmethode. Veel gebruikte 
knoppen en steeksoorten plaatst u zo onder 
handbereik waardoor u sneller kunt werken. 

Realistische stofsimulatie

Een ontwerp kan bekeken maar ook afge-drukt worden met een achtergrond die heel 
goed echte stoffen weergeeft, zoals Aida, linnen of canvas. Zo k unt u het resultaat zien 
op verschillende kleuren stof en uitgevoerd met verschillende st eken. Met deze 
simulatie kunt u het resultaat zien, zonder dat u een steek gebo rduurd heeft.

Complete materiaallijst van elk ontwerp

Met een klik van de muis kunt u een nauwkeurige lijst tonen of 
afdrukken met het aantal steken in het ontwerp, de benodigde 
stofmaat en de hoeveelheid borduurgaren. Met behulp van 
deze lijst kunt u een-voudig de materialen inkopen of deze 
gebruiken voor het samenstellen van een borduurpakket.

Professionele patroonafdrukken

Stitch R -XP heeft uitgebreide mogelijkheden om het patroon af 
te drukken. U kunt kiezen uit vergrotingen tot 20 x of zelfs de 
vergroting automatisch aanpassen aan een pagina. Het aantal 
mogelijkheden voor de weergave van de steken is even groot 
als bij het ontwerpen. U kunt de garensleutel apart, maar ook 
op het ontwerp afdrukken. Zo bent u in staat om een patroon te 
maken dat perfect past bij uw persoonlijke manier van werken.
U kunt zelfs garenkaarten afdrukken om uw garen eenvoudig 
uit te sorteren.
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Stitch R-XP en X -Smart R-XP 
zijn handelsmerken van I•L•Soft 

.

Windows is een handelsmerk 
van Microsoft Corporation.

Op de linialen en de informatieschermen kunt u de belangrijkste patroongegevens snel 
aflezen. Op het locatievenster kunt u in een oogopslag zien in welk deel van de 1000 x 
1000 steken van het werkblad u bezig bent. U kunt overigens ook een kleiner werkblad 
kiezen.


