&
Inbjuder till Softwarehelg 9 – 11 april 2021
BERNINA Embroidery Software
Designer Plus V8

Grundkunskaper är bra att ha men vi
försöker att anpassa kursen till den nivå
deltagarna befinner sig på – därför vill vi att du
berättar för oss om din erfarenhet och
dina förväntningar.

BERNINA Embroidery Software Designer Plus V8
Fred 9 april

kl. 16.00-19.00 (valfritt)

Lörd-Sönd 10-11 april

kl. 09.00 – 17.00 (-16.00 på sönd)

Detta är kursen där vi går igenom ett antal övningsexempel i praktisk stygnsättning. Genom att använda
programmets egenskaper och verktyg ökar din kunskap om programmets alla möjligheter. Vi kommer att gå
igenom flera olika typer av stygnsättning, men det kommer ändå att finnas mycket kvar att lära. Olika
ämnen/tekniker vi bl a kommer att arbeta med:

Fri stygnsättning samt verktyg för stygnsättning av geometriska former

Stygnsättning av ritning eller logotype, inskannad och/eller i digitalt format

Stygnsättning av fotografi

Stygnsättning & redigering av text & typsnitt

Fyllnadsstygn, konturstygn, stygnvinklar

Skapa applikationer

Inställningar och egenskaper för optimal stygnkvalité

Programmets motiv-bibliotek med färdiga motiv

Nedladdning av motiv från nätet samt redigering av dessa

Överföring av broderidesigns till symaskinen, olika fil- och bildformat.
Vi hälsar Dig Varmt Välkommen till en fullspäckad helg med broderi- och softwareidéer, inspiration, nyheter, och
kanske en och annan överraskning, mycket skratt och säkert många nya vänner!
Hoppas vi ses på BERNINA V. I. P Våren 2021! / Helen Sandberg & SY-Ingrid Johnson

I kursavgiften ingår:
 Arbetskompendium med övningsuppgifter
 Några prover – utbroderade
 Mingel mellan kl 18-19 på fredag kväll.
 Fika och snacks serveras under fm och em (lö+sö)
(Lunch ordnar man själv. Kylskåp, frys, mikro finns)
 Goodiebag & V. I. P. - erbjudanden på BERNINA
maskiner & tillbehör.
Tag med:
 Installerat och fungerande BERNINA Embroidery
Software Designer Plus V8 på bärbar dator, mus &
matta.
 Hör av dig i god tid om du önskar köpa nytt eller
uppdatera/uppgradera bef program.
Plats:

Helens SyCenter/BERNINA Bernette Symaskiner
Sockerbruksgatan 3D / TextilCenter 3D
531 40 Lidköping , 0510-278 88, 070-539 86 35
Medarrangör: SY-Ingrid, Vimmerby, 073-849 43 97
husqvarnabutiken@gmail.com

Kursavgift & Anmälan:
 1.795:- Sänd ett mail info@helenssycenter.se
 Vi återkommer med ett bekräftelsemail när vi läst
 Anmälan är bindande efter inbetalning av
anmälningsavgift à 300:- bg: 5343-5905
 Rest belopp inbetalas senast 26 mar 2021.




Anmälningsavgiften återbetalas ej vid återbud.
Återbud godtas endast m giltigt läkarintyg.
Om vi som arrangörer ställer in kursen, återbetalas hela
den inbetalda kursavgiften.



Frågor; Maila eller ring någon av arrangörerna

Covid-information:
 Begränsat antal deltagare ev delar vi gruppen i två.
 Deltagarna placeras med gott avstånd till varandra.
 Du kommer till kursen endast om du är helt frisk
 Alla håller god handhygien. Kurslokalen städas
extra.
 Vi följer de aktuella riktlinjerna från
Folkhälsomyndigheten.

