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• Creëren ontwerpen met de compleet
geïntegreerde designer

• Vectormotieven omzetten in
borduurwerk

• Alle True Type of Open Type lettertypes
converteren naar borduurwerk

• Bevat meer dan 250 lettertypes
• Volledig belettering gereedschap
• Importeer afbeeldingen om ze als

ontwerprichtlijnen te gebruiken
• Afbeeldingen met Auto Tracer in

borduurmotieven converteren
• Automatisch kruissteekpatronen maken

• Automatische Photo Stitch designs
• Monogram ontwerpen creëren
• Creëeren stencil-en

snijplotterontwerpen
• Maak automatisch knoopsgaten
• Complete bewerking -en conversie-

mogelijkheden
• Creëer sjablonen voor rhinestone of

kristal toepassingen
• Mogelijkheden voor opvullen:

rechthoeken, cirkels en caleidoscopen
• Steekvolgorde-manager met

automatische herschikking
• Grote keuze in kleuren voor

borduurgaren

• 6 opties voor borduur vulsteken
• 3D onderlagen voor verhoogd

borduurwerk
• Objecten in delen opdelen en

verschillende steekrichtingen gebruiken
• Meer dan 50 videolessen beschikbaar in

het programma
• Complete borduurringontwerpen met

ringen van populaire borduurmachines
op de markt

• Ondersteuning voor meerdere
borduurframes

• Automatisch software updates

ARTISTIC DIGITIZER

De "ARTISTIC DESIGNER" borduursoftware is uitgerust met een werkomgeving van de volgende generatie. Innovatief design, 3D-
integratie, intuïtief gebruik en de indrukwekkende borduurkwaliteit zullen u inspireren. "Artistic Digitezer" bevat veel meer funcities. 
Het heeft gereedschap voor het creëren van snijwerk-, schilder-en quiltontwerpen. Daarnaast kan u ontwerpen make nmet kristallen 
en/of rhinestones. Dit is voor u allemaal beeschikbaar met MS Windows of Mac Os. Met "ARTISTIC DIGITIZER" kent uw creativiteit 
geen grenzen.

Belangrijkste kenmerken

Opvullen: Een enkel motief naadloos als 
meerdere kopieën in het borduuroppervlak 
toevoegen.

Name Drop: Voeg snel meerdere namen toe 
in een enkel ontwerp voor tassen, mutsen, 
badges of shirts met een logo.

Couching: Een project diepte, 
dimensie en dramatiek geven door het 
aannaaien van draden.

Omgekeerde belettering: Gebruik functies 
zoals "Netfill"en "Trim", om dikke satijnsteken 
te vervangen die gemakkelijk verloren gaan op 
dikke stof.

Verweven monogrammen: 
Monogram letters eenvoudig met 
elkaar verween om een uniek design 
te creëren.

De "ARTISTIC DIGITIZER JR" beschikt over een breed scala aan functies die uw creativiteit optimaal ondersteunen. Elk 
borduurontwerp wordt door de borduursoftware vereenvoudigt, waardoor u minder werk eraan heeft. De software bevat onder meer 
functies voor het bewerken van snijwerk, motieven en quiltontwerpen. Door de comptabiliteit met MS Windows en Mac OS opent de 
"ARTISTIC DIGITIZER JR" nieuwe mogelijkheden voor uw creativiteit. U behaalt kwalitatief hoogwaardige resultaten zonder dat u 
over de benodigde expertise moet beschikken. U kan originele designs een eigen draai geven, door te kiezen voor een van de vele 
digitalisering opties.

Lettertypes, Lettertypes, Lettertypes: Met 
True Type Fonts, Open Type Fonts of met 
lettertypes op uw eigen PC een unieke 
uitstraling behalen.

ARTISTIC DIGITIZER

"ARTISTIC DIGITIZER" is bij uw officiële Janome dealer verkrijgbaar. U ontvangt een 
serienummer en activeringscode bij uw aankoop, waarmee u de MS Windows of MAC OS 
versie kan installeren. Om de installatie te voltooien gebruikt u de activeringscode.
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Janome Europe B.V. 
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