Quilt patroontje maken.
We gaan een quilt patroontje maken waar we verschillende
handigheidjes bij gaan gebruiken.

Zoals je kan zien is dit een patroon wat
iedere keer weer terug komt, met een
paar handigheidjes zijn we hier in 5 min
mee klaar.

Dat doen we door èèn pootje te maken
met de buitenlijn.

We beginnen in het midden van het plaatje, en
volgen de lijn deze lijn word steeds herhaald en zit er
18 keer in.
Die gaan we dus 18 keer maken en daar hebben we
een handigheidje voor.

Eerst natuurlijk afmaken steken dan het object selecteren en kiezen
voor vervormen

Dit knopje dan komen we in het vervormen schermpje ,
en we klikken op het vierkantje wat ik geel heb gemaakt.

Nu krijgen we het volgende scherm, daar zie je een 3 in
staan en die veranderen we voor dit plaatje in 18.

Ook zien we in het patroon een rood kruis staan, dat is nieuw in 8.8c
dat kruis zetten we in het midden van de tekening, bij dit patroon,
maar speel er eens mee zet het eens ergens anders en kijk wat er
gebeurd als je op bevestig verdubbelen klikt? Dat kruis geeft aan
waar het draaipunt van het object aan.

Zou je het laten staan waar het nu staat en je
klikt op verdubbelen dan komen de objecten
boven op elkaar te liggen.
(zie plaatje hier naast)

Dat willen we in dit geval
niet dus zetten we het kruis
midden in de tekening iets
van het begin vandaan dat
is even oefenen waar hij
precies moet staan.

Zou je die 3 nu niet veranderen
in 18 dan komen de objecten
heel ver uit elkaar te staan.
Wel keurig om het kruisje
heen.
Dan ziet het er zo uit.

Maar wij willen er 18, we hebben er al èèn dus klikken we 17x op
bevestig verdubbelen tot alle 18 objecten klaar zijn.

Bij het bovenste plaatje stond het kruis dus niet goed daar gaan de
lijnen teveel over elkaar heen, de tweede is beter. Daar heb ik het
kruisje iets verder weg gezet.

En nu hebben we dus 18 gelijke objecten, we kunnen het vervormenschermpje sluiten.

We gaan nu beslissen welke buitenlijn we willen
gebruiken in parameters.
We selecteren alle objecten via ctrl-a of dit
knopje

(alles selecteren)

Alles is nog los van elkaar maar die gaan we nu met het boompje aan
elkaar zetten.
Weer alles selecteren.
Dan op het eerste boompje klikken
buitenlijn),

(rangschikken delen

Dan wordt je patroon in een keer geborduurd alle
delen zijn dus met elkaar verbonden
(het tweede boompje = schik buitenlijn delen
(zonder connecties) dit gebruik als je objecten hebt
die niet met elkaar verbonden zijn. Daarom
gebruiken we dus hier het eerste boompje.
Nu kan je onderin het rechter scherm zien dat alle
schaartjes er uit zijn en het is een lijn geworden.

Genereer steken. En je patroontje is klaar.

We maken er nog een van een simpel rondje.
Ik heb hem 5 cm groot gemaakt nu gaan we weer naar het
vervormen knopje
En dan doen we weer hetzelfde als bij het vorige
plaatje, ik heb hier het kruisje rechts op de lijn van
het rondje gezet.
En deze keer 20 ingevuld: Zie hier het resultaat.
Dan weer je steek kiezen in parameters en daarna
het boompje en klaar is je volgende patroon.

Wens jullie veel plezier met oefenen en mochten er nog vragen zijn
dan even mailen naar : info@borduurfamke.nl samen komen we er
wel uit.

Groetjes Janke en succes.
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