PR Cutwork Kit

• 4 nåle´s cutwork

PR Cutwork Kit
Udvid dine kreative broderi med
cutwork kit til PR650 eller PR1000.

• 30 broderier med cutwork
• Skab dine egne cutwork broderier
• Opgraderer PE-Design 5 eller nyere versioner
til PE-Design NEXT + cutwrok

Skab og tilpas smukke broderier med cutwork på din
PR650 eller PR1000 multi-nåls broderimaskine.
Med cutwork kit fra Brother, tilføje 3 niveauer af funktioner til din maskine.
Grundlæggende cutwork - broder og
skær de broderier der følger med

Advanced cutwork - designer, tilpasser og
digitaliserer dine egne cutwork broderier!

Dette kit indeholder 30
broderier i .pes-format, som
er til PR-maskiner.

*PE-Design software to PE-Design NEXT version
9.2 med 4-nåles cutwork.

De broderier der følger med
er: udklipninger, applikationer
og klip inde i broderiet.

De 4 nåle med farvekode til cutwork
Det er nemt at klippe og brodere dine broderier uden at
skulle stoppe for at skifte nåle.

Cutwork - skab dine egne applikationer fra
dine egne .pes-filer

Ud fra enhver .pes-fil, fra bogstaver eller andre broderi-filer til en
applikation. Brug de indbyggede .pes-filer i din PR-maskine, eller
importer dine egne .pes-filer i PE-Design og du kan brodere og
skære i samme broderi.

Vælg mellem de 21 figurer, der kan bruges at til
klippe efter
Omkring en eksisterende broderifil, kan der tilføjes en figur,
hvorefter der kan skæres.
Vælg mellem de 21 figurer der kan skæres efter, til
applikationer, badges og andre udklipsmotiver. Figurer,
cirkler, firkanter, hjerter m.m.

Vælg mellem et udvalg af udskæringer og sting
Vælg direkte fra LCD-displayet på din PR-maskine.
Applikation med
udklipning

Kun udklipning

Satin sting og
udklipning

Erstattet nålene 1 til 4 med de
fire farvekodede knive/nåle, og
lad de resterende nåle forblive til
broderi.
Nu er din PR-maskine klar til at
brodere og klippe dit broderi,
uden at det er nødvendigt at
skulle skifte mellem kniv/nål til
broderinål - En af de store
fordele ved at eje en multi-nåls
maskine!

Inklusiv i kittet:
• 4 knive/nåle med farvekode til cutwork
• CD-rom med opdatering til PE-Design NEXT
• CD-rom med opgraderings nøglen (til opgradering af
PR-maskinen) og 30 broderier til cutwork
• Vandopløseligt materiale - ca. 75x30cm
• 2 stk. værktøj
• Mellem stykke til stingplade
• DVD-rom med hjælpevideoer

Brodering

Udklipning

Brodering

Udklipning

Montering på stof
med satin sting

Brodering

Udklipning

Satinsting langs den
ønskede form

Krav
Dette kit kan kun bruges på PR650, PR650e, PR1000 og PR1000e
Kan ikke bruges på PR600, PR600II og PR620.
Det kræves at man har internetforbindelse for at opdatere til cutwork.
*PE-Design® 5.0 eller nyere version eller PE-Design® NEXT, for at kunne bruge de nye
redigerings funktioner der er inkluderet i PE-Design® NEXT version 9.2 opgraderingen. De
grundlæggende funktioner til cutwork (30 broderier) og opgradering af maskinen , så det
er muligt at fremstille cutwork uden brug af PC, kræver PE-Design NEXT.

Alle specifikationer korrekte ved trykning.
Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries Ltd. Produktnavnene er registrerede varemærker eller deres respektive virksomheders varemærke. kationer korrekte ved trykning.

Nyd de nye redigerings funktioner til cutwork og skab dine
egne cutwork broderier. Med dette kit, er dine muligheder
næsten ubegrænsede, til at lave alt indenfor cutwork.

Perfekt for begyndere der
ønsker at afprøve cutwork for
første gang.

Kontakt:

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany
Tlf. nr. 61 77 41 66 (Dansk konsulent)
www.brothersewing.dk
Find mere information / inspiration på www.brothersewing.dk

