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Design-Partner er udviklet med specielt henblik på den professionelle strikdesigner.
Ved hjælp af Design-Partner er det nemt at skabe diagrammer i høj kvalitet. De kan enten
udskrives eller indsættes som billede i f.eks. et Word-dokument eller i en
publikation/manuscript, f.eks. i Publisher, InDesign, Adobe C4 eller andet desktop publishing
program.
Denne vejledning gennemgår kort de muligheder der er i programmet, idet det forudsættes, at
du har almindeligt kendskab til Windows og Windows baserede programmer (Word eller anden
tekstbehandling).
Der vil derudover være nogle råd om, hvordan du bedst anvender programmet i forskellige
sammenhænge.
Det er temmelig vanskeligt at skrive en vejledning til et program, man selv har udviklet. Ting
som for os er helt naturlige, kan være vanskeligt for andre. Vi er derfor taknemmelige for
forslag til ændringer af denne vejledning, ligesom vi gerne svarer på spørgsmål på mail eller
telefon.

Vivian Høxbro

Søren Netterstrøm

viv@viv.dk

sne@viv.dk

tlf. +45 5444 0475

tlf. +45-5444 0475
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INSTALLATION OG INDSTILLINGER
Installation
Programmet hentes ned fra Internettet som en zip-fil.
Lav en mappe, hvori du pakker indholdet af filen ud. Denne mappe skal du beholde, da den skal
anvendes, når du senere vil installere opdateringer til programmet.
Kør programmet setup. Der kan komme nogle forskellige dialogbokse, hvor du skal bekræfte, at
du vil køre programmet og tillade at det foretager ændringer i dit system.
Du kan evt. komme ud for at dit sikkerhedssystem blokerer totalt, f.eks. kan Norton/Symantic
være meget aggressiv. I så fald må du midlertidigt stoppe (dele af) dit sikkerhedssystem.
Første gang du installerer, kan det være, du skal hente NET 4.0 ude på internettet. Det foregår
automatisk, men kan godt tage 5-10 minutter. Ellers er installationen hurtigt overstået.
Når programmet er installeret, vil det skabe en ny mappe i Start, Alle programmer. Du kan
evt. selv kopiere genveje ud på skrivebordet, til proces linjen eller hvad du foretrækker.

Dongles (sikkerhedsnøgle)
For at kunne køre programmet, kræves en dongle (sikkerhedsnøgle), der skal sidde i en af dine
USB-porte. Har du USB-porte nok, er det nemmeste bare at sætte den i en ledig port og lade den
sidde der.
Hvis du bruger mere end 1 computer, kan du installere programmet på dem alle og så flytte
rundt på din dongle, men du kan kun bruge 1 computer ad gangen.

Fonte (skrifttyper)
For at programmet skal fungere korrekt, skal der være et sæt særlige fonte installeret. Disse
fonte leveres med systemet. Hvis de ikke er installeret, kommer systemet ved opstart med en
meddelelse herom og åbner et vindue med den mappe, hvor fontene ligger.
Hvis du kører XP, skal du åbne kontrolpanel og derefter skrifttyper og trække alle DP-fontfilerne fra den mappe der er åbnet over i skrifttyper. Herved installeres fontene på en måde, så
programmet (og andre programmer) kan anvende dem.
Kører du Vista eller Windows 7, skal du markere fontene (i mappen der er åbnet), højre-klikke
og vælge Installer fra pop-up menuen.
Når fontene er installeret, kan du starte Design-Partner på ny.
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Indstillinger
Inden du anvender Design-Partner til at skabe diagrammer, er det en god ide at gøre dine
indstillinger personlige.
Du kan altid senere justere dine valg her, men det er nemmere at gøre tingene rigtigt fra starten.
Start programmet og vælg Filer->Indstillinger fra menuen.
Der kommer nu et vindue med en række faneblade, f.eks. Mapper, Udskriv (Sort/Hvid),
Farve udskrift osv.

Mapper->Standard arkiv
Her bestemmer du, hvor du vil gemme de diagrammer du fremstiller. Vi anbefaler, at du laver en
mappe under en placering, der indgår i dine backup-rutiner, f.eks. dokumenter eller et specielt
drev.
Du kan selv lave alle de undermapper, du vil i dette bibliotek, så du kan gemme diagrammer og
på den måde organisere dine forskellige projekter, kunder eller type af diagrammer etc.

Mapper->DOS arkiv
Hvis du har brugt TEGNER, vores gamle DOS-baserede tegneprogram, har du sikket et bibliotek
med et arkiv af gamle diagrammer. Fortæl her, hvor dette arkiv er (typisk er det
(C:\DP\Diagrammer). Check evt. i dit gamle system. Igen kan der være alle de undermapper, du
behøver.

Farvekort
indeholder de farvekort, du måtte tilføje.

EPS- og EMF-filer
Du to sidste biblioteker er blot standardplaceringer for EPS og EMF-filer, dvs. diagrammer
eksporteret som billeder til indsætning i andre programmer. Meget mere om dette senere.

Start browser automatisk
Med browseren kan du bladre gennem dine diagrammer, mens du i skærmens højre side faktisk
kan se diagrammerne. Du vil helt sikkert komme til at bruge det rigtig meget. Det er derfor en
god ide, at sætte hakket ved Start browser automatisk.
De øvrige faneblade vil blive berørt i forbindelse med relevante emner .

Opdateringer - rettelser og nye versioner af Design-Partner!
Der vil med jævne mellemrum blive lagt opdateringer af programmet på internettet.
Find dem her: www.design-partner.dk/download.
Du opdaterer programmet ved at hente den seneste installation. Pak zip-filen ud i den mappe, du
lavede ved den første installation (overskriv de filer, der findes eller slet dem først). Kør nu setup
igen og opdateringen bliver installeret.
Medmindre der er nye fonte som en del af opdateringen, skal der ikke foretages noget med fonte.
Er der nye fonte, vil systemet selv gøre opmærksom på dette ved første opstart.
Sikkerhedsnøglen er stadig den samme og indstillinger ændres ikke.
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BRUG AF PROGRAMMET
FØR DU BEGYNDER!
Cursor/Markør?
Når du i Design-Partner kører rundt med musen, kan du se en pil bevæge sig rundt på skærmen.
Den kalder vi i denne vejledning en cursor.
Når du klikker med musen inde i et diagram og så at sige bestemmer, at her vil du arbejde,
kommer der en lille firkant frem. Den kaldes indsætningspunkt i Windowsverdenen. Det synes vi
er lidt tungt, så vi kalder den en markør. Når der derfor i en tekst står flyt/sæt markøren, menes
der klik med musen og få en markør frem her eller der.

Brug af mus eller piletaster
Marker en rapport
De fleste funktioner i programmet begynder med at må du markere et firkantet område/en
rapport. Uanset hvilken metode, du bruger af de 2 følgende, skal du begynde med at klikke med
cursoren (enten med mus eller piletaster) i markeringens øverste venstre hjørne. Det bedste er
at læse dette og prøve det, når du er inde i et diagram.
Med mus: Træk nedad og mod højre til området er markeret. Slip musetasten.
Med piletaster: Højreklik eller vælg marker i menuen. Vælg start markering (eller tryk
Ctrl+M). Brug nu piletasterne nedad og til højre til dit område er markeret.
Styring af en rapport/markering med musen
Når du har valgt kopier (dog ikke auto) eller flyt (herom senere) har du et markeret område.
Dette skal nu flyttes.
Med mus: Grib musen og stil cursoren ovenpå markeringen. Hold venstre museknap nede
samtidig med at du flytter din markering.
Udvid markeringen ved at ’trække’ i kanterne med musen.
Med piletaster: Flyt slet og ret markeringen med piletasterne. Skiftetasten fungerer stadig som
speeder.
Udvid markeringen med piletasterne, eller gør den mindre.
Mus og piletaster: Begge metoder kan kombineres i flæng.

Menu eller højreklik?
Du vil hele tiden have et valg mellem at bruge højre musetast eller at klikke i menuen over
diagrammet. Menuen har også valg, idet flere af menupunkterne vises både som tekst på menulinjen og som små ikoner i linjen under menuen. Undervejs i denne vejledning skriver vi blot
”vælg”. Du må nu selv vælge, om du bruger højreklik eller menu.
Som tommelfingerregel kan man sige, at når du har markeret et område er menupunktet rediger
det samme som indholdet i højreklikket.
I andre tilfælde, f.eks. i Pen er der forskel idet menuen har de store valg, som hvilket lag, mens
højreklikket har pen ned og pen op osv.
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Farver og/eller symboler?
Når du begynder på et nyt diagram, skal du vælge mellem



Start med symboler eller
Start med farver.

Start med symboler (s/h)
Du kan starte med at tegne et diagram med symboler.
Det vil du typisk gøre, hvis
.. du har et forlæg tegnet med
.. du vil tegne et snoningsdiagram
.. du simpelthen ved, at dit diagram skal ende med at være sort-hvidt.
Du kan senere sætte farver på diagrammet. Her skal du vælge om farver skal knyttes til
symboler, dvs. hvert symbol repræsenterer en farve, eller om farver og symboler er forskellige
lag, hvor symbolerne for eksempel angiver snoninger eller vrangmasker.
Start med farver
Du vil typisk starte med farver, når du blot vil ”lege” lidt med farver og mønstre eller hvis du
målrettet i gang med at skabe et mønster i farver.
Du kan senere sætte symboler ind. Enten ved at knytte symboler til farver, dvs. hvert symbol
kommer til repræsentere en farve, eller symboler kan tegnes ovenpå farvelaget for at angive
snoninger eller vrangmasker.
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Farver og symboler
Du kan altså starte med symboler eller med farver, som du vil. Men skal der både være farver og
symboler er der to modeller at arbejde med.
Enten er symboler og farver knyttet sammen og du kan skifte mellem at se (eller arbejde med) i
farver eller med symboler som nedenfor.

Med symboler

Samme diagram i farver

Du kan også arbejde med farver og symboler som uafhængige lag, hvor symbolerne er tegnet ind
over farver, som i eksemplet herunder.

Måske vil du skabe et ret og vrang mønster på en stribet
bund. Dette har ikke hidtil været muligt.
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LIDT OM AT TEGNE/DESIGNE ET DIAGRAM
Nyt diagram
Vælg Filer->Ny - eller klik på det lille ikon, der forestiller et stykke blankt papir
Nu kommer denne dialogboks frem:

Start med symboler: Du kan vælge om du vil tegne med symboler eller farver. Vi anbefaler, at
du gennemgår manualen og begynder med ”Start med symboler”. Om farver side 31.
Bestem diagramstørrelsen: Skriv antal tern i bredden og højden. Størrelsen kan ændres
undervejs.
Sæt evt. hak: Desuden kan du vælge at bruge standard tastatur-opsætning (se side 27).
Sæt evt. hak: Du kan også vælge navngiv og gem navn med det samme (som ”Gem som”),
hvilket kan være praktisk, da du så kan klikke på den lille ”Gem-diskette” øverst i Menulinjen
undervejs og dermed gemme mens du arbejder.
Klik OK, og hvis du kun har sat det øverste hak ses nu det tomme diagram - og du er klar til at
tegne dit diagram. Har du også sat hak udfor Navngiv og gem må du først give diagrammet
navn og vælge hvor i dit arkiv, du vil gemme det i.
Bemærk! Det tomme diagram har tern (vist øverst). Du kan dog også vælge at få små prikker i
stedet (vist nederst), hvis du synes bedre om det.
I så fald må du gå til menulinjen og vælge Filer -> Indstillinger -> Skærm og fjerne hakket til
venstre for ”Tern”.
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Der er en gitter-inddeling for hver 10 tern, så du hurtigt kan få overblik over antal masker og
pinde i dit diagram.
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Tern – kvadratiske eller flade
Du vælge kvadratiske – eller flade tern (det gælder også ved prikker); men du skal først
bestemme dig til ternstørrelsen ved udskrift eller når du sætter tekst omkring/i diagrammet. De
kvadratiske siger sig selv og her er størrelsen på de enkelte symboler 6 x 6 punkt; når du har
valgt flade tern er størrelsen på symbolerne 6 x 8 punkt. De flade tern har mere lighed med
strikkefasthed i glatstrikning.

Tegne - Designe
Du kan du tegne et diagram med tastaturet.
Nederst på skærmen ses, hvilke taster er knyttet til hvilke symboler. Skriv diagrammet som du
ville skrive en tekst - fra venstre mod højre. Har du skrevet forkert, kan du skrive oveni.
Hvis en tern skal være tom - brug mellemrumstangenten.
Du kan flytte markøren (der viser hvor næste tegn bliver skrevet) ved hjælp af piletasterne.
Holder du skiftetasten ned, flytter den sig du 5 tern ad gangen.
Enter flytter markøren en linje ned og til venstre (som når du skriver tekst).
Home og End kan også bruges til at flytte markøren.
Kan hele diagrammet ikke være på siden, køres op og ned med PgUp/PgDn.
Før at køre sidelæns (højre/venstre), tryk på alt og PgUp/PgDn.
Du kan også bruge piletasterne sammen med alt for at rykke vinduet 1 skridt ad gangen.
Endelig kan du også bruge musen. Klik på en tern for at flytte markøren til denne tern.
Har du musehjul, kan dette bruges til op/ned (eller sidelæns sammen med alt).
Prøv dig lidt frem og du vil hurtigt se at alt er helt ligetil.

Menu-linjen

I det kommende gennemgås de funktioner, der findes i menulinjen, begyndende fra venstre.
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FILER, VIS OG VINDUER
Filer
Dette menupunkt ser ud som normalt i Windows: Ny, Åbn, Gem, Gem som, Luk, Udskriv.
Vis udskrift er også som i alle andre Windows-programmer; men når den bemærkes her, er det
fordi den er virkelig nyttig – især når du skal sætte tekster og pile og klammer ind.
Så HUSK Vis udskrift!!!
Du kan også finde ikonet for ”Vis udskrift” i ikon-linjen under menu-linjen.
Indstillinger: Omtales side 3.
Eksporter: Omtales side 43.
Importer: Er kun aktuelt for de, der allerede har det gamle Tegner-program. Herfra kan du
nemlig hente filer fra dit gamle dos-arkiv.
Rediger farvekort: Omtales side 41.
Seneste åbne filer: Den er også en Windows-normalitet, men den er jo ganske praktisk.
Browse: Omtales side 57.
Afslut siger sig selv.

Vis
Siger også sig selv - der er normalt hak ved Værktøjslinje.

Vinduer – Flere på en gang
Også dette punkt er et normalt Windows-punkt.
Det kan somme tider være en fordel at have flere diagram-vinduer oppe på en gang. Har du
mange åbne vinduer (diagrammer), er dette en hurtig måde at skifte fra det ene til det andet,
idet de alle er med i listen forneden.
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REDIGER
Diagrammer består ofte af rapporter eller det samme mønster-element går igen flere gange og
på flere måder. Derfor indeholder Design-Partner muligheder for at kopier, spejlvende, vende op
og ned osv.

Kopier - Ctrl+C
Marker en rapport
For at kopiere må du markere en rapport (det område, du vil kopiere). Området skal altid være
firkantet. Brug mus eller piletaster (se side 4).

Marker altid først en rapport!
Vælg derefter Rediger->Kopier - enten i menuen eller ved at højreklikke med musen. Du får nu
en dialogboks med flg. valg:

Flere måder at kopiere på:
Vælger du


Auto - får du 7 nye valg til højre under Automode. Ved at vælge en af disse kopieres
automatisk din rapport Vandret, Lodret, Mod højre, Mod venstre, Nedad, Opad eller
Lodret og vandret. Når du har trykket OK er det gjort. OBS! Skulle du fortryde, kan du
gå i Rediger og trykke Fortryd rediger eller trykke Ctrl+Z



Flere med fast markør - Tryk OK og du kan nu flytte rapporten med musen eller
piletasterne (se nedenfor). Kopieringen bliver udført, når du dobbeltklikker med musen på
rapporten eller trykker Enter. Når første kopi er anbragt, flytter rapporten automatisk
med samme interval og du kan trykke den på plads. Tryk Esc, når du er færdig.
NB! Ctrl+Z vil her gendanne til før første kopi.



Flere med fri markør - Tryk OK og du kan nu flytte rapporten med musen eller
piletasterne (se nedenfor). Kopieringen bliver udført, når du dobbeltklikker med musen på
rapporten eller trykker Enter. Gentag processen til du er tilfreds. Tryk Esc.
NB! Ctrl+Z vil her gendanne til før første kopi.



1 kopi - Tryk OK og du kan nu flytte rapporten med musen eller piletasterne (se
nedenfor). Kopieringen bliver udført, når du dobbeltklikker med musen på rapporten eller
trykker Enter.
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Kopier fra et diagram til et andet = Til klippebord
Når man kopierer fra et diagram til et andet, skal man holde tungen lige i munden. Men når
du først har prøvet det, er det ikke spor vanskeligt!
Jeg foretrækker at arbejde med 2 diagrammer åbne: det diagram, hvorfra mønsteret skal
hentes og det, hvortil mønsteret skal kopieres. Man behøver dog ikke at have begge åbne.
OBS!
Med flere diagrammer åbne er det overordentlig vigtigt, at holde styr på låsene, der
kan være forskellige.
Gå ind i det diagram, hvorfra dit mønster skal hentes. Marker den mønsterdel, du skal bruge
(her et jordbær).
Vælg Kopier ->Til klippebord -> OK
Gå til det nye diagram. Vælg øverste venstre hjørne af, hvor dit mønster skal sidde.
Højreklik og vælg Indsæt fra klippebord. Nu er mønsteret anbragt i det nye diagram.
Det vises som et gråt mønster. Så længe det er gråt kan det flyttes.
Afslut ved at dobbeltklikke eller trykke Enter eller med højreklik.

Derefter er jordbærret i det nye diagram.
Kopier fra diagram til diagram skal ske i sort/hvid og ikke i farver.

Bemærk! I samme dialogboks står der Forgrund, Baggrund.
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Kopier til forgrund/baggrund

Du kan bruge Forgrund/Baggrund når du f.eks. som ovenfor vil tegne et stjernemønster og du
vil have stjernernes ben til at gå ind i hinanden som foldede fingre. Her er det lige meget om man
vælger forgrund eller baggrund.
Man kan også forestille sig et at du har et fint blomstermotiv i midten og nu vil du have en
baggrund af et enkelt netagtigt mønster. Nu kan du kopiere netmønsteret ud som baggrund, og
så vil blomstermotivet ligge øverst og dække for noget af baggrundsmotivet, som i princippet
dækker hele diagrammet.
Nederst til venstre står der: Låse. Det er en slags statusrapport, så du kan være sikker på, at du
kopierer det rigtige. Du kan også ændre dine låse nu - når du kopierer. Herom senere.

Flyt - Ctrl+X
Du kan flytte på samme måde som du kopierede.
Marker din rapport, vælg Rediger->Flyt.
Dobbeltklik eller tryk Enter, når markeringen er flyttet.
Hvis du har sat en eller flere låse, kommer der en status (dialogboks), hvor du kan ændre.
Mere om låse senere.

Slet - Ctrl+Del
Marker området, vælg Rediger->Slet.
Dobbeltklik eller tryk Enter og området er tomt.

Skift/Ombyt symbol
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Denne funktion kan bruges enten i hele diagrammet eller indenfor et markeret område.




Skift symbol i et område. Marker et område vælg Skift symbol->Skift (eller >Ombyt). Du får nu en dialogboks med 3 kolonner. Sæt et hak udfor det symbol, der
skiftes fra (venstre kolonne) og endnu et hak udfor det, der skal skiftes til. Tryk på
knappen Skift (eller Enter). Du kan fortsætte med flere skift og afslutter ved at trykke på
Exit (eller Esc).
Hvis du vælger Ombyt bliver de to tegn du vælger byttet om.

Vil du skifte tegn i hele diagrammet, skal du blot ikke markere noget område.

Indsæt linjer og kolonner
Markering af linje: Du kan enten markere et lille stykke linje (mere end 1 tern) med musen
eller højreklikke og vælge Marker linje.
Er du kommet til at markere to linier, er det den nederste der tæller.
Markering af kolonne foregår tilsvarende.

Indsæt linjer: Når du har markeret en linje, vælg Indsæt->Linjer.
Du skal nu fortælle hvor mange linjer, du vil have og om de skal være over/under
markeringen/diagrammet.
Indsæt kolonner: Når du har markeret en kolonne, vælg Indsæt->Kolonner.
Du skal nu fortælle hvor mange linjer, du vil have og om de skal være til højre/venstre for
markeringen/diagrammet.

Fjern linjer og kolonner
Som ovenfor, nu vælges blot Fjern i stedet for Indsæt.
Her kan du selvfølgelig markere mange linier/kolonner.

Beskær
Betyder også fjern alt udenom markeringen.
Marker det område, du vil bevare. Vælg derefter Rediger->Beskær og bekræft.

Spejlvend
Spejlvend: Marker et område. Vælg Rediger->Spejlvend.. Nu er området spejlvendt på stedet.
Kopier og spejlvend: Marker et område. Vælg Rediger->Kopier og spejlvend. Nu dannes en
spejlvendt kopi, som du kan flytte hen hvor du vil.

Vend op og ned
Vend op og ned: Marker et område. Vælg Rediger->Vend op/ned->Op/ned. Nu er området
vendt på hovedet på stedet.
Kopier og vend op og ned: Marker et område. Vælg Rediger->Vend op/ned->Kopier
+op/ned. Nu dannes en kopi vendt på hovedet, som du kan flytte hen hvor du vil.
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Roter og kopier
Roter: Man kan kun rotere, i et kvadratisk område. Marker et kvadratisk område. Vælg Rediger>Roter->Roter. Du skal nu vælge, hvor mange grader du ønsker roteringen. Roteringen er altid
med uret.
Roter og kopier: Her behøver området ikke være kvadratisk - blot firkantet. Marker område.
Vælg Rediger->Roter->Kopier og roter. Du skal nu vælge, hvor mange grader du ønsker
roteringen. Roteringen er altid med uret. Nu kan du flytte dit roterede område, hvorhen du vil.

Udfyld
Denne funktion er anderledes end alle andre - den kan tegne symboler mellem 2 ens symboler.
Ideen er, at du tegner er ”omrids” med et bestemt symbol (f.eks. som et V), som du derefter vil
udfylde med det samme symbol. Reelt skal du tegne højre og venstre side. Rummet mellem
symbolerne skal være tomt (uden symboler).

Klik inden i området og vælg Marker->Marker for udfyld. Nu bliver den linje markøren står på
markeret i området mellem det tegn, der udgør omridset. Flyt markøren op/ned med piletaster
eller musen for at udfylde flere linjer. Området behøver ikke være sammenhængende.
Når alt er markeret vælg Rediger->Udfyld. Du kan også vælge Fortryd her.

Fortryd rediger!!!!!
Det er nemt med Rediger at ændre meget på en gang. Laver du en fejl, har du mulighed for at
fortryde den sidste redigering. Der er en UPS!-knap.
I praksis laver programmet en kopi at diagrammet, lige inden der kopieres, flyttes, slettes m.v.
Det er denne kopi du vender tilbage til med Fortryd rediger. Du kan kun fortryde den sidste
redigering.
Vigtigt!!! Fortryd rediger – og Fortryd Fortryd
Skulle du komme til at trykke på Fortryd og der sker noget frygteligt, kan du nu igen gå til
Rediger og vælge Fortryd Fortryd!
Rediger spiller flere roller. Flere steder i programmet vil du finde at Rediger har andet indhold,
nemlig det, der er aktuelt, der hvor du netop nu arbejder.
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LAG
Menu eller ikoner?
Der er flere måder at komme frem til det samme på. Du kan klikke på menupunkterne øverst,
eller du kan vælge at klikke på ikonerne, som er en slags hurtigknapper.

Menu
Når du vil klikker på Lag i værktøjslinjen, får du valget mellem symboler (F10), Pen (F9),
Udskær (F6) eller Pile og klammer.

Ikoner
Du kan også vælge at klikke på et af de små ikoner på linjen under menuen.
Symboler vises med et kryds, svarende til et symbol i et diagram.
Udskær vises med en saks.
Pen vises med en pensel.
Pile og klammer vises med 4 pile pegende i forskellige retninger (). Klikker du på et
pile-ikon, vælger du samtidig pilenes (eller klammernes) retning og om pilene skal tegnes under,
over, til højre eller til venstre for diagrammet.
Farver vises med en lille palet. Meget mere om farver senere.

Om LAG og LÅSE
Man må prøve at forestille sig at der er forskellige lag, man arbejder i. Hvis du fx har tegnet dit
diagram og nu vil til at skære ud og kopiere udskæringer m.v., kan du låse dit diagram-lag. På
den måde kan du styre, at dit arbejde i de forskellige lag (Symboler, Pen og Udskær og evt.
Farver) ikke generer hinanden. Mere om Låse senere. Pile og klammer (og tekster) er lag, der
ikke blander sig med de andre lag.
Her gennemgås de forskellige lags funktioner.

Symboler
Programmet starter altid i symbol-laget. Men når du senere f.eks. har tegnet med pen, skal du
vælge Symboler for at komme tilbage, så du kan fortsætte med symbolerne.
I dette lag tegner du diagrammerne med x’er, o’er osv.
Det er også herfra du vælger farver, pen osv.
Symbol-laget er simpelthen basis.

UDSKÆR
Udskæringer anvendes til at vise ærmegab, halsudskæringer o.l.
Ideen er, at der hvor der ikke skal strikkes nogen masker, skal der heller ikke være tern.
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Vælg Lag->Udskær.
Baggrundsfarven på skærmen ændrer sig til sig til lys grøn og rammen omkring diagrammet
bliver mørkere grøn.

Udskæringer laves med mellemrumstangenten. Udskæringer kan fjernes igen ved at der ”tegnes”
med tasten x over de tern, der ønskes tilbage. På skærmen vises udskårne område med samme
grønne farve, som rammen; men i udskrift er der bare ingenting, som på eksemplet ovenfor.
Når du skærer ud, skjuler du reelt den tern, der ligger under. Dvs. når du fjerner udskæring
f.eks. med x, kommer de underliggende symboler frem.

Rediger i udskær
Prøv at klikke på Rediger i menuen, mens du stadig er i Udskær. Du vil nu se, at indholdet her
er anderledes end, før beskrevet. De punkter, der nu er i Rediger er funktioner, du kan bruge,
når du er i udskær.
Du kan kopiere, som før og evt. spejlvende eller vende op/ned samtidig. Gøres dette mens du er i
udskær er det kun udskæringer du kopier. Se mere om dette på side 22.
Du kan simpelthen bruge de kendte funktioner også i udskær. Marker et område og vælg funktion
og nu kan du udskære hele det markerede område, eller alle de blanke (tern uden symbol) i
området. Eller fjerne alle udskæringer i området.
Der er også en udfyld funktion, der virker som udfyld ved funktioner, nu er det bare udskæringen
der ’udfyldes’.
Selvfølgelig er der også muligheden for at fortryde (1 skridt).
I højreklikket finder du: Start markering Ctrl+M, Marker linje Ctrl+L osv.

PEN

Udover at tegne symboler i tern, kan du også tegne streger med pen, f.eks. til at markere en
rapport, en halsudskæring etc. - se eksemplet her.

Tegn lige streger - vandret og lodret
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Vælg Pen. Markøren skifter nu til en lille prik, der kan flyttes langs gitteret (vandret og lodret).
Desuden ændrer diagrammets baggrundsfarve sig til lys gul og der er en orange ramme omkring
diagrammet.
Aktiver pen: For at tegne en streg, skal pennen aktiveres og pennen så at sige sættes ned på
’papiret’. Vælg F1. Nu er markøren rød og cursoren er en lille pen.
Når markøren nu flyttes med piletasterne, tegner den en pen-streg som et spor.
Bemærk! Hvis du har en F-Lås på dit tastatur, må denne ikke være låst.
Slå pen fra: Vælg F1 igen løfter pennen, så markøren kan flyttes uden at efterlade spor.

Slet lige streger – brug viskelæder
Slet pen: Hvis du vil slette pen-streger, må du aktivere viskelæderet - Vælg F2. ”kør” nu hen
over de streger, du vil have slettet. Vælg F2 igen for at slå funktionen fra.
Speeder: Husk når du holder skifte-tasten nede har du speeder på og markøren flytter sig nu 5
tern ad gangen.

Højreklik
Du kan også aktivere pen og slet med højreklik og valg fra menu.

Diagonale streger

Du kan også tegne diagonale pen-streger (i hver tern og fra hjørne til hjørne), dvs. med en vinkel
på 45°.

Diagonale streger med piletasterne
Aktiver pen med F1. Hold derefter Ctrl-tasten nede, mens du tegner/sletter med piletasterne.
Den arter sig lidt mystisk; men man vænner sig til det.
Venstre piletast tegner streger diagonalt opad mod venstre.
Højre piletast tegner streger diagonalt nedad mod højre.
Pil nedad tegner streger diagonalt nedad mod venstre.
Pil opad tegner streger diagonalt opad mod højre.

Hurtig diagonal pen-streg - brug musen
Du kan tegne pen-streger, der går vilkårligt på tværs (dvs. ikke afhængigt af enkelte tern). Der
kan dog kun tegnes fra venstre mod højre.
Når pennen er nede med F1 ses en lille orange prik, træk fra den med musen, som at markere et
område. Den nye pen-streg vises som en gul linje. Højreklik og vælg Tegn, når pen-stregen er
som den skal være. Når du er færdig med skrå streger med mus, højreklik og vælg Afbryd.

Slet pen - brug viskelæder
Slet pen med piletaster: Aktiver viskelæder med F2/eller højreklik og vælg Slet til.
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”Kør” nu hen over de streger, du vil have slettet. Vælg F2 igen for at slå funktionen fra.
Slet pen med mus: Aktiver viskelæder med F2/eller højreklik og vælg Slet til.
Marker dit område (nøjagtig det samme som det, du vil slette). Højreklik og vælg Slet.
Se også under rediger, hvor du kan slette alle penne i et område.

Rediger pen
Funktionerne Fjern pen overalt, Indram diagram og Fortryd rediger kan anvendes uanset
om pennen er oppe eller nede eller om slet er slået til.
Hvis pennen er ned eller slet er slået, kan du ikke markere et område på normal pil. I det tilfælde
trækker du en pen (som du kan tegne/fjerne), som beskrevet ovenfor.
Hvis pennen er oppe og slet er slået fra, kan du markere et område på normal måde. Du kan nu
kopiere, flytte, slette osv., idet det kun er pen-stregerne der blive flyttet/kopieret etc. Du kan
også markere et område og vælge Indram markering, dette er en nem måde at markere en
rapport.

Indram diagram
Indram diagram vil indramme hele dit diagram. Hvis du har udskåret f.eks. en halskant eller et
ærmegab, tages der højde for dette, dvs. indramningen følger kanten af udskæringen. Har du
udskåret områder inde i diagrammet, følges også kanterne her.

Pen udenfor diagram
Du kan også tegne udenfor et diagram. Blot fortsæt ud over kanten (max 20 tern), så udvider
området sige automatisk.

Pen i farver Pen i farver Pen i farver Pen i farver Pen i farver Pen i farver
Vælg Pen og højreklik. Vælg Pen Farve.
Nu ses samme dialogboks som ved Fremhæv. Klik på en af farverne og tryk OK.
Det er temmelig praktisk, hvis du har brug for at tegne f.eks. flere størrelser på et ærme eller
lignende.
Under rediger kan du vælge Skift penfarve. Hvis du har markeret et område, gælder denne
funktion kun i området, eller gælder den hele diagrammet. Hvis du har flere farver i brug, skal du
første vælge den der skiftes fra. Vælg så den nye penfarve.
I indstillinger kan du vælge hvile farve pen skal have som standard, f.eks. rød, samt tykkelsen af
penstreger.
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PILE, KLAMMER OG STJERNER

Med pile, klammer og stjerner kan du f.eks. markere hvor arbejdet begynder, markere en rapport
eller andet.
Der skelnes mellem om pile/klammer/stjerner skal sidde i bunden, i højre side, i venstre side eller
over diagrammet. Du kan klikke i menuen Lag->Pile og klammer->Bunden eller du kan blot
klikke på .

Pile
 - Pile under diagrammet
Der er 2 måder at sætte pilen på.

Med taster:
Vælg . Pilen sidder nu i diagrammets venstre side.
Bemærk! Der står nu i bunden af skærmen: F1 Pil F2 Klamme osv.
Flyt pilen med piletasterne til den tern, hvor den skal sættes (starte). Du kan både flytte til siden
eller op og ned. Vælg nu F1 (pil). Bemærk teksten i bunden er ændret.
Du kan rykke pilen en halv tern til højre med højre piletast eller til venstre med venstre
piletast. Eller du kan lade den blive midt i ternen.
Skriv et tal fra 1-9 for at angive hvor lang pilen skal være (i tern).

Med mus:
Vælg . Pilen sidder nu i diagrammets venstre side. Marker det sted, hvor pilen skal starte med
musen. Højreklik og du får nu flg. valg: Pil, klamme eller stjerne.
Vælg Pil.
Du må nu lade glideren blive ved C (centrum) eller flytte den til højre eller venstre,
skriv derefter et tal (pilens højde).
Tryk OK for at sætte pilen.

 - Pile over diagrammet
Vælg  og ellers det samme som under diagrammet.

 - Pile i diagrammets højre side
Vælg .

 - Pile i diagrammets venstre side
Vælg .
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Klammer

Vælg , ,  eller .

Med Taster
For at tegne en klamme, sæt markøren der, hvor klammen skal begynde (fra venstre mod højre),
tryk F2 (eller højreklik). Brug nu højre pil til at udvide markeringen til den har den størrelse din
klamme skal have og tryk igen F2. Er det en klamme til højre eller venstre, start oppefra og brug
pil ned.

Med mus
Marker det sted hvor klammen start (fra venstre/oppe fra), højreklik og vælg klamme. Vælg
klammens længe.

Stjerner

Med taster
Sæt markøren, hvor stjernen skal være (altså ikke tæt ved diagrammet – oftest frit ude i luften).
Tryk F3. Nu må du med piletasterne gå til højre eller venstre alt efter hvor stjernen skal være
(altid mellem 2 tern).

Med mus
Sæt markøren, hvor stjernen skal være (altså ikke tæt ved diagrammet – oftest frit ude i luften).
Højreklik. Vælg stjerne. Bemærk! Du kan ikke vælge side, den vil altid lægge sig mod højre.

Slet pile, klammer og stjerner
Sæt markøren (med pile eller mus) på en pilespids, venstre side af en klamme eller på stjernen
(samme sted som da den skulle tegnes) og tryk på mellemrum eller Delete.
Rediger (i menu-linjen) indeholder slet-funktionerne:
Slet
Slet
Slet
Slet
Slet

alle
pile
pile
pile
pile

pile,
i bunden
til højre,
foroven og
til venstre.
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LÅSE
De lag, der er beskrevet på de sidste sider (16-21) kan låses individuelt eller flere af dem kan
låses. Du vil ved flere lejligheder møde en dialogboks, der afkræver dig et svar på hvilke låse, der
skal være.
Låsene har betydning når du kopiere, flytter, sletter osv. fra Rediger. Hvis du er i symbol-lag
(tegner symboler), vil disse funktioner normalt arbejde med alle tre lag.
1.
2.
3.
4.

Symboler - Et lag, hvor du tegner symboler og kreerer dit diagram.
Pen - Et andet lag, hvor du tegner med pen og
Udskær - Et lag, hvor du skærer ud.
Farver – Hvis farver og symboler ikke er knyttet sammen, er farver ét lag

Du kan låse hvert enkelt lag, så du f.eks. ikke kopierer udskæringerne med, når du vil arbejde
videre med dit design - altså er i symbol-mode.
Når du bruger programmet, kommer der ind imellem en dialogboks eller anden henvisning frem,
der beder dig tage stilling til dine låse, så du ikke laver ulykker.
F.eks., når du vil kopiere er der en låse-status i bunden af dialogboksen. Når du vil flytte eller
slette, kommer der simpelthen en dialogboks, der beder dig tage stilling.
Når du er i pen eller udskær, er det kun pen/udskær, der kopieres, flyttes og slettes.
Du kan altid ændre låsene i menuen under Låse. Her låser du penne, udskær eller symboler. De
kan selvfølgelig låses op igen på samme måde.
Pile og klammer - og faktisk også endnu et lag, nemlig det lag, hvor du tegner pile og klammer
og skriver tekster. Lagene i dette punkt er så at sige automatisk låst, når du ikke arbejder i dette
lag, derfor er det ikke med i ”låse”.
Fremhæv kan låses
Selv om fremhæve-funktionerne først omtales herefter, får du at vide, at når et område er
fremhævet, kan dette også låses.
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FREMHÆV – DVS. FARVELÆG
Her er en rapport fremhævet med gult.
Se om rapporter nederst på siden.

Fremhæv giver dig mulighed for at fremhæve en rapport eller et sted i diagrammet, hvor den der
skal strikke skal være specielt opmærksom, f.eks. et bestemt symbol (evt. i et område).
Du har nu valget mellem en farve i et markeret område eller Symbol i markeret område.
Der er et begrænset antal farver, nuancer til rådighed.

Indsæt farve i et markeret område
Marker et område. Vælg Fremhæv->Indsæt.
Vælg Markeret område. Vælg derefter en farve. Klik OK.
Det markerede område har nu den ønskede farve.

Farvelæg symboler i markeret område
Marker et område. Vælg Fremhæv->Indsæt.
Vælg Symbol i markeret område. Vælg hvilket symbol, du vil have markeret og derefter en
farve. Klik OK.
Det markerede område har nu den ønskede farve.
Markerer du ikke et område først, men vælger blot Fremhæv->Indsæt, får du ikke muligheden
for at fremhæve et område.
Bemærk! Det fremhævede område kan låses.

Fjern
Fremhæv fjernes helt enkelt ved at vælge Fremhæv->Fjern.

OM RAPPORTER
For at undgå at hele arbejdet skal tegnes/vises i diagram, tegnes en mønsterrapport ind, der skal
gentages et antal gange. Før i tiden, da vi ikke havde computeren som hjælpemiddel var der ikke
så mange måder at gøre dette på, men med dette program får du flere muligheder, som du kan
bruge som du synes det viser rapporten klarest i netop det diagram, du arbejder med.

1.
2.
3.
4.

Du kan bruge stjerner i bunden og siderne af diagrammer og ”gentag fra * til *.
Du kan bruge en klamme i bunden og siderne af diagrammet.
Du kan ramme rapporten ind med Pen (Indram markeret område).
Du kan fremhæve et område med gråt eller med en eller flere farver.
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TEKST
Jeg vil varmt anbefale, at du sætter tekster med det program, du bruger til at layoute dine
opskrifter/bøger. Faktisk sætter jeg også pile i mit layout program (Publisher).
Når diagrammet sættes ind i sin endelige sammenhæng, kan diagrammet gøres større eller
mindre. Har du sat tekster ind med Design-Partner, vil tekster/pile/klammer blive tilsvarende
større eller mindre. Men hvis du først sætter dine pile og tekster i layout-programmet, kan du
bestemme størrelsen efter den øvrige tekst eller den størrelse, der gør den lettest at læse.
Endelig er det lettere at rette i dit layout program – hvis du skriver tekster i Design-Partner skal
du helt tilbage dertil for at rette og så endnu engang lægge diagrammet ind i dit layout.
Det kan dog være en god ide at skrive tekster i Design-Partner som en slags kladde. Du vil
senere se, at du kan udelade dem, når du overfører til et andet program.
Der er også designere, der arbejder i Design-Partner, som aldrig layouter.

Tekst indeni et diagram
Du kan sætte tekster inden i et diagram. De vil være i en boks, der lægger sig til ternene og som
har en hvid bund, så symbolerne bag den ikke ses.
Vælg Tekst-> Inden i diagram
Nu bliver du nødt til at tage stilling til, om du vil arbejde med kvadratiske eller flade tern, da
teksten ellers ikke kan tilpasses til diagrammet.

Tekst/størrelse: Herefter kommer en boks, der begynder med et valg af skrift og
skriftstørrelse. Den vil foreslå den standard, du har valgt under Filer->Indstillinger.
Herefter kan du skrive din tekst.
Bemærk! Du bestemmer hvor meget, der skal stå på hver linje, der er ikke noget omløb.
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Retning: Hvilken retning skal din tekst have, Vandret , Lodret , På hovedet  eller Lodret .
Hvis du kun skriver tekst på én linje er den nederste tekst er ghostet, hvilket betyder, at du ikke
kan vælge den, der er inaktiv. Men hvis du skriver tekst på 2 eller flere linjer, må du tage stilling
til Justering. Her kan du bestemme og din tekst skal have lige Venstre margin, være
midtercentreret (Midten)eller have lige Højre margin.
Lige/Ulige antal tern: Normalt vil den boks, som teksten anbringes i, tilpasses den tekst der er
skrevet. Hvis du ønsker et lige eller ulige antal tern (i bredden), f. eks. fordi teksten skal stå midt
i dit diagram, kan du markere det i et af de to markeringsfelter.

Placering af tekst
Når teksten er færdig, kan du flytte den med musen. Man vil typisk flytte den ca. på plads med
musen og finjustere med piletasterne, der flytter 1 tern ad gangen.

Tekst udenfor et diagram
Du kan også sætte tekster udenfor et diagram. Her kommer der en boks, som teksten er i, men
den er gennemsigtig, så du godt kan lægge dele af boksene over hinanden, hvis pladsen er knap.
Vælg Tekst-> Udenfor diagram
Her får du de samme spørgsmål som ovenfor.

Placering af tekst
Når teksten er færdig, kan du flytte den med musen. Man vil typisk flytte den ca. på plads med
musen og finjustere med piletasterne, der flytter med bittesmå skridt. De små prikker foroven,
forneden og i siderne gør det let at placere dem præcist.

Flytte tekster
Når du danner en tekst, sætter den sig der hvor pilen er. For at flytte en tekst, skal du trække
den med musen, dvs. sæt cursoren over, hold venstre musetast nede og flyt rundt. Slip når du
er færdig. Du kan også klikke en gang på boksen med musen, den bliver grå og kan flyttes rundt
med piletasterne.
Tekster inde i diagrammet flyttes i hele tern (den udskårne boks flytter med), tekster knyttet til
pile og klammer flyttes i små trin svarende til 1/8 af en tern, så de kan placeres mere præcist.

Redigere og slette tekster
Hvis du højre-klikker på en tekst, kommer der en menu hvor du kan vælge mellem at redigere
eller slette teksten eller ændre tekstens retning. Du kan også indramme teksten, dvs. tegne
penstreger rundt om teksten. Du kan også slette en tekst ved at markere den og trykke på
Delete-tasten.

Kopiere en tekst
Den sidste mulighed når du højre-klikker er at du kan kopiere en tekst. Kopien anbringes oveni
(en tern forskudt), og du kan nu flytte den på plads som beskrevet ovenfor.
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GITTER
Menupunktet Gitter, giver dig mulighed for at vælge inddeling af dit diagram på skærmen.
Vælg Gitter->Indstillinger – her kan du ændre Gitter-inddelingen til netop dette diagram.
Først må du vælge, om du vil have et gitter talt ud fra nederste højre hjørne, sådan som man
strikker, fra øverste venstre hjørne eller måske vil du slet ikke have noget gitter.

Derefter kan du vælge hvilken gitteropdeling, du vil have. Det almindeligste er 10 x 10 tern,
som ovenfor; men du kan selvfølgelig vælge 5 x 5 tern eller måske en rapport på for eksempel 7
x 12 tern. Det gitter du vælger her gælder kun på skærmen. Når du skriver ud, vælger du gitter
til udskriften.
Flade/kvadratiske tern
Her kan du også ændre til og fra flade til kvadratiske tern og omvendt.
Med tern eller uden (prikker)
Du kan også gå fra ternet ”papir” til prikket. Og omvendt.
I Filer->Indstillinger, kan du indstille det gitter, du vil foretrække at møde, hver gang du
starter et nyt diagram , m.a.o. din egen standard.
Du kan også her bestemme om du vil have tern eller prikker i det diagram, du netop nu arbejder
me
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SYMBOLER
Du har sikkert allerede opdaget, at programmet er ”født” med et lille sæt symboler, så du kan
komme i gang med at tegne enkle diagrammer. Men det er en god ide hurtigt at bestemme hvilke
taster, netop du vil knytte til de symboler, du bruger mest. Det er vigtigt at du vælger taster, du
har lettest ved at bruge. Fx har jeg x på x’et simpelthen, fordi det er logisk.

Tildel taster – Lav din egen standard
Vælg Symboler->Tildel taster.
Start evt. med at bruge Ryd for at begynde med en blank skærm.

Nu kan du bevæge dig rundt i boksen med mus eller piletaster. Når du står udfor det symbol du
vil knytte en tast til, tryk på den pågældende tast. Fortsæt sådan til du er tilfreds.
Vælg Gem som Standard. Denne standard kan selvfølgelig altid ændres efter behov.
Du kan senere hente denne opsætning med et enkelt tryk på Hent standard.
I det vindue, hvor du bestemmer størrelsen på dit diagram, kan du sætte et hak ud for Brug
standard tastatur opsætning hvorefter programmet er indstillet til at bruge dine foretrukne
symboler/taster, til hakket evt. fjernes.
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Forklaring - Symbolforklaring
Symbolforklaringen er den boks, du kan føje til diagrammet som en nøgle til forståelsen af
symbolerne eller farvefirkanterne, der er brugt i et diagram.
Vælg Rediger->Symboler->Forklaring
Du får nu en boks med som det ses nedenfor.

I den anden kolonne kan du skrive de symboler, du vil have forklaret. Tegn dem med de
samme taster som når du ’skriver’ dit diagram.
Bemærk! En blank tern skrives med et tryk på mellemrumstangenten og vil blive markeret med
en lille prik. Her bliver der i udskriften en ramme uden indhold. Skrives der ikke noget symbol,
kommer der slet ingen ting i udskriften.
I den brede kolonne til højre kan du skrive den tekst du vil, som forklaring til symbolet.
Teksten er ikke ”levende”, som i tekstbehandling. Du skal selv bestemme hvor meget, der skal
stå på de enkelte linjer. Du kommer til næste linje med piletaster/mus.
Kolonnen til venstre bruges, hvis du vil have en linje tekst (den højre) til at lægge sig helt ud
under et symbol.
Den yderste højre kolonne anvendes, hvis du vil fremhæve et symbol.
Klik på feltet i kolonnen. Der kommer nu en dialogboks, hvor du vælger farve for at fremhæve.
Den valgte farve vil ses som baggrund for symbolet i symbolkolonnen. I kolonnen fremhæv vil
der komme et hak. Klik igen på kolonnen for at fjerne hakket (og fremhævningen).
Bemærk! Du kan indskyde eller slette linjer i højreklikket eller under rediger.
Når din symbolforklaring er færdig. Tryk OK.
Kontrol
Det er altid en god ide lige at vælge Kontrol. Den viser dig sandheden om hvilke symboler, du
har brugt i dit diagram. Dvs. hvis du evt. har glemt en, så kommer det frem her.
Den skriver simpelthen Mangler/Ikke brugt.
Mangler vil sige disse symboler har ikke fået en forklaring.
Ikke brugt betyder, disse symboler, der har en forklaring findes ikke i diagrammet.
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Optælling
I nogle tilfælde f.eks. garnberegning eller lign. er det rart at kunne se, hvor mange masker/sting,
der findes af et enkelt symbol.
Vælg Rediger->Symboler->Optælling.
Nu får du en oversigt over hvor mange gange hvert symbol er brugt.

Snoninger mv. (Specielle symboler)
Foruden de almindelige symboler, findes der også nogle særlige symboler, der bruges til at
illustrere snoninger o.l. indeholder programmet 3 sæt specielle symboler, der dækker fra 2 til 15
masker.
Det første sæt fås ved at trykke på +2, +3, +4 osv. til + 15.
+ antyder at stregerne skal gå opad mod højre og tallet antallet af masker.
Det vil se sådan ud:

Trykker du derimod -2, -3, -4, osv. til -15.
Det vil se sådan ud:

etc.
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Endelig kan du også trykke både + og – efterfulgt af et tal 2-15.
Det vil se sådan ud:

etc.
Der findes yderligere 4 afledte serier. Disse fås med følgende tastekombinationer
.+2 der giver en prik i øverste venstre hjørne
.-2 der giver en prik i nederste venstre hjørne
+.2 der giver en prik i nederste højre hjørne

-.2 der giver en prik i øverste højre hjørne
I stedet for 2, kan tallet være 3, 4 osv. til 15. De symboler illustrer fx
Sæt 1 m på en hjælpepind foran arbejdet, strik 1 vrang og strik derefter m på hjælpepinden ret.
I Filer->Indstillinger, kan man bestemme, om disse symboler, som vist ovenfor skal opdeles i
tern når de udskrives, eller om opdelingen skal fjernes.
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FARVER
Design-Partner anvender standardmodellen for farver i Windows. Modellen er skabt til at vise
farver på en skærm og er den samme som anvendes i et almindeligt farvefjernsyn.
Hver farve dannes ved at blande Rødt, Grønt og Blåt lys, og hedder derfor RGB-modellen.
Hvis alle tre farver vises med fuld styrke er resultatet hvid, hvis alle tre lyskilder er slukket er
resultatet sort. Hvis alle tre har samme styrke får man en farve i gråskalaen.
Windows tillader hver farve at variere i 256 trin, fra 0 som er slukket til 255 som er fuld styrke.
Dermed kan man teoretisk opnå 256*256*256 (godt 16 millioner) forskellige farver.
I praksis kan det være svært at skelne mellem alle disse nuancer.
Det er uhensigtsmæssigt, hvis man altid skal vælge en farve mellem alle 16 millioner farver.
Derfor arbejder Design-Partner med farvekort, hvor man vælger op til 224 farver at arbejde m.

Standardfarvekort
Design-Partner er født med et standard-farvekort på 16 x 14 farver, dog er de nederste 8 ruder i
højre side tomme. I højre side af farvekortet er de varme nuancer og i venstre side er det
tilstræbt at gøre farverne mere kolde.
Dette farvekort dækker de flestes behov og kan ikke ændres. Men du kan lave dine egne
farvekort (med op til 224 farver), svarende f.eks. farvekortet for det garn, du arbejder med.

Farver og symboler – se model næste side
Design-Partner kan arbejde med farver på to forskellige måder. Se også side 6.
Med farver knyttet til symboler
dvs. til hver symbol er knyttet en farve
Ved udskrift kan man vælge, om man vil bruge symboler eller farver.
Med farver og symboler i uafhængige lag
dvs. der kan tegnes med farver alene,
der kan lægges symboler ind over et diagram i farver (fx striber med ret og vrang).
Farver er her et selvstændigt lag, som udskæringer og pen, og kan låses i
forbindelse med kopiering osv.
Du må vælge den model, du vil bruge, enten når du starter et nyt diagram, eller første gang du
vil sætte farver på et diagram tegnet med symboler.
Du vælger model første gang du sætter farve på et sort/hvidt diagram eller første gang du sætter
symboler på et farve-diagram.
Det er muligt at skifte mellem de to måder, mere om dette senere.
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Farvemodeller

Gå fra symboler til
farver med tryk på
”palet”

Gå fra farver til
symboler med tryk
på ”x”

Farve og symboler er knyttet sammen, du kan skifte mellem at se og arbejde med symboler eller
med farver.

Uafhængigt farvelag, du tegner med farver eller med symboler oven på farverne.

Du kan starte med et sort/hvidt diagram og sætte farver på eller starte med et farvediagram og
sætte symboler på. Første gang du skifte mellem farver og symboler (eller vica versa) skal du
bestemme din model.
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Dine egne garn-farvekort
Som nævnt er der et indbygget farvekort i Design-Partner med 216 farver.
I praksis vil vi anbefale, at du laver dit eget/egne farvekort svarende til det garn, du skal arbejde
med. Et sådant farvekort har et mere begrænset antal farver og er dermed mere overskueligt og
relevant.
Det er nemt at lave et farvekort. Prøv.
Gå i Filer->Farvekort. Vælg Nyt - Du får nu dette billede

Til højre kan du se standard-farvekortet. Til venstre kommer dit nye farvekort frem.
Marker en farve i standardfarvekortet og tryk på
eller dobbeltklik på den farve, du vælger.
Farven viser sig nu på farvekortet til venstre, hvor den sorte ramme var.
Finjustering af farver
Du kan også finjustere farverne.
Marker den farve, du vil justere med et klik. Du kan nu forneden se en stor farve firkant under dit
farvekort. Farven er sat sammen af rød, grøn og blå - tallene til venstre kan reguleres op og ned,
til du rammer netop den nuance, du gerne vil have.
Når du har flere farvekort liggende, kan du hente farver et hvilket som helst andet farvekort, i
stedet for standard-farvekortet og tage en enkelt farve eller flere her fra. Brug knappen Hent og
vælg det farvekort, du vil bruge. Vil du tilbage til standardfarvekortet – tryk da på Hent std.
Standardfarvekortet kan ikke slettes.
Du har nu lavet et farvekort – jeg betragter det som en kladde. På side 41 kan du lære mere om
at redigere dine farvekort.
Når du er tilfreds, klik på OK. Du bliver nu bedt om at navngive dit farvekort.
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Start med farver
Start et nyt diagram og vælg Start med farver
Du får nu en liste over dine farvekort (hvis du altså har nogle – ellers må du bruge standardfarvekortet). Herfra skal du vælge det farvekort, du vil arbejde ud fra, vælg også størrelse og
navngiv evt.
Et farvekort kan have en standard opsætning dvs. med taster knyttet til sig. Hver farve er
knyttet til en tast, helt som du kender det fra symboler. Det er nødvendigt for at kunne tegne
med tasterne.
Har du ikke i forvejen (og vi satser på det er første gang) gemt en standard er det felt ”ghostet”.
Vælg dit nye farvekort. Og tryk OK.
Nu bliver du bedt om at navngive dit
diagram. Det skal gøres.
Skriv taster ud for de enkelte farver – eller
til de farver, du vil bruge.
Du kan nu gemme dem som standard, så
de kommer frem, næste gang du bruger
samme farvekort – eller
du kan trykke på OK og så gemmes de
kun til det konkrete diagram.

At arbejde med farver er stort set som at arbejde med symboler. Du vil dog se, at i stedet for en
liste med symboler og tilknyttede taster, ser du nu farver og tilknyttede taster.
For de, der allerede bruger Design-Partner
Du kan ”tegne” med tastaturet, kopiere, slette, spejlvende osv., helt som når du arbejde med
symboler, du kan også udskifte en farve med en anden.
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Udvid farvekortet
Du kan hente nye farver til brug i dit diagram ved at tilføje farver til farvekortet.
Ændringerne har kun betydning for det diagram, du arbejder med. Hvis de skal gemmes med dit
farvekort, skal du i stedet vælge Filer->Farvekort->Tilføj farver.
Ændringerne har kun betydning for det diagram, du arbejder med. Hvis de skal gemmes med dit
farvekort, skal du i stedet vælge Filer->Farvekort->Tilføj farver.
Vælg Farver->Tilføj farver.
Du får nu samme billede som når du danner et farvekort (side33)
Klikker du på Hent kan du vælge mellem dine farvekort.
Klikker du på Hent std får du standard-farvekortet.
Du kan nu hente en farve ind fra et eksisterende farvekort (dine egne) eller fra
standardfarvekortet.
Tryk OK når du er klar. Du bliver nu bedt om at tilknyttet taster.

Vælg flere farver fra farvekortet
Skal du bruge flere farver fra farvekortet, end dem, du allerede har valgt,
vælg Farver->Tildel taster.

Sæt taster ud for de farver, du vil bruge.
Bemærk! På oversigten over farver/taster (i bunden eller toppen af skærmen) ses kun de farver,
der har tildelt taster.
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Symboler vælg!!!!!
Inden du går videre, skal du vælge

…om farver og symboler skal være knyttet til hinanden (ovenfor) – se senere, eller

…om farver og symboler skal være uafhængige lag (se også side 31).

Tryk på ikonet for ’symboler’ (”x”). Du skal nu vælge mellem de to modeller.
Hvis du vælger et uafhængigt farvelag, skal du evt. knytte taster til symboler.
Nu skifter boxen (foroven eller forneden) fra at vise farver og taster til at vise symboler og taster.
Du kan nu tegne symboler (og snoninger) hen over dit farvediagram
Hvis du vælger at knytte farver og symboler sammen, kommer der et billede hvor du skal knytte
et symbol til hver farve. Når du er færdig vises diagrammet med symboler (sort/hvidt) og du kan
forsætte med at redigere.
Du kan også bruge Farver->Knyt symboler for at sætte symboler til farver. Det kan du gøre,
selvom du først har tegnet symboler ovenpå (uafhængigt). Men, så kommer der en advarsel,
fordi de symboler du har tegnet på den måde forsvinder.

36

Tegn med farver eller symboler
Du kan skifte mellem at arbejde med farver eller arbejde med symboler ved trykke på ikonerne
for symbol (x) og farve (palet).
Har du valgt



at knytte farver sammen med symboler vil et tryk på ”x” vise et sort/hvidt diagram og et
tryk på ”palet” vise et farvediagram.
at arbejde i lag vil et tryk på ”x” gøre det muligt at tegne symboler oven på farverne – et
tryk på ”palet” gør det muligt at arbejde videre i farvelaget.

Lægge farver på et sort/hvidt diagram
Hvis du er startet med symboler og vil sætte farver på, vælger du Farver->Vælg farvemodel
(eller trykker på ikonet for farver). Du skal nu vælge din model. Vælger du Farver knyttet til
symboler, se side .38
Hvis du vælger uafhængigt farvelag, skal du som, når du starter i farver, vælge farvekort.
Derefter kan du tegne med farver. Læg mærke til, at når du tegner med farver, ændrer
symbolerne sig ikke.

Låse
Uafhængige farvelag kan som penne, udskæringer og symboler låses i forbindelse med kopiering,
flytning osv.
Hvis du låser fx farverne, når du fx kopierer, er farverne kun låst, ved denne ene kopiering.
Hvis du derimod vælger Låse fra den øverste menulinje vil de valgte lag være låst uanset hvad
du gør ved dem.
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Standard farvemodel - Farver knyttet til symboler

Nu vil vi prøve at guide dig igennem et diagram tegnet med symboler, der skal have farver. Først
må du tegne et nyt diagram med mindst 3 forskellige sort/hvide symboler. Det må du have klar
på skærmen.
Vælg Farver->Vælg farvemodel i menuen. (Eller tryk på det ikon det ligner en palet).
Du skal nu vælge farvemodel. Vælg at farver og symboler er knyttet sammen.
Du skal nu vælge det farvekort, som du vil bruge, enten standardfarvekortet eller et som du selv
har skabt.
Du får nu en boks med det valgte farvekort og øverst til venstre ses en kolonne med de
symboler, der optræder i dit diagram, dog ikke snoningssymboler. Til højre for dem sidder endnu
en kolonne med hvide rum, her skal farverne sidde om lidt.
I bunden af boksen kan du vælge mellem
Hent – her kan du hente et andet farvekort ind fra din liste, hvis du har lavet dine egne
farvekort.
Hent std. (standard) – her kan du hente standard-farvekortet, hvis du er i et andet farvekort og
ønsker standardfarvekortet.
Dvs. du kan mikse farver fra flere farvekort
Det øverste symbol (oftest det blanke) er allerede markeret. Klik på en farve i farvekortet.
Det hvide rum til højre for det blanke symbol får nu den farve, du har valgt. Samtidig har det
pågældende symbol i dit diagram fået farve – du kan også se dit farvevalg i selve diagrammet.
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 Her er en farve bestemt:
orange.

 Her er alle farver bestemt.

Markøren smutter ned til næste symbol, som du så vælge farve for på samme måde som ovenfor.
Du kan selvfølgelig selv sætte markøren hvis du vil tilbage til et symbol der har fået farve, ved at
klikke på symbolet. Når du er tilfreds, klik OK.
Nu kan du se hele dit diagram i farver.
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Rediger i farver
Du kan nu redigere i farver, dvs. tegne i diagrammet, men med farveklatter i stedet for symboler.
Du kan også markere et område og kopiere, flytte, slette osv. Har du valgt flade tern vil det også
fremgå af ternstørrelsen på skærmen.
Bemærk, at når du nu tegner med farver, vil de ændringer du laver også slå igennem hvis du går
tilbage til at se symboler. Og tegner du med symboler påvirker det farverne, da farver og
symboler er knyttet sammen.

Farver->Tildel
Når du har valgt farvemodel, indeholder menupunktet farver en række nye muligheder.
Farver->Tildel anvendes, hvis du vil knytte farver til nye symboler eller ændre på den farve, der
er knyttet til et eller flere symboler. Du kommer ind i samme billede, som da du første gang satte
farver på symboler.

Farver->Vis
Hvis du allerede har farvelagt dit diagram, kan du, når du er inde i et diagram, se hvilke farver,
du har givet det og herfra arbejde videre med det. Du kan også bruge palet-ikonet.
Hvis du er i farver, vil Farver->Vis fjerne hakket, dvs. du går tilbage til symboler (det kan også
gøres med ikonet for symbol).

Farver->Ny karrusel
Farve-karrusellen gør det nemt at skabe forskellige udgaver af samme mønster.
Vælg Farver->Ny karrusel for at skabe en ny farvevariant. Du kommer til Tildel farver og kan
skabe en ny variant. Men den gamle er der stadig.
Vælg Farver->Karrusel frem eller Karrusel tilbage. På den måde kan du gå frem og tilbage
mellem de forskellige farvevarianter, du har lavet.
Du kan have op til 20 forskellige varianter i karrusellen.
Med Farver->Fjern fra karrusel kan du fjerne netop den farvevariant, der netop vises på
skærmen (forudsat at du har mere end 1 farvevariant).

Farver->Tildel til snoninger
Brug et diagram, der er farvelagt og som indeholder snoningssymboler. Du kan nu farvelægge
disse. Gå ind i diagrammet. Vælg Farver->Vis og du får nu et farvelagt diagram på skærmen,
hvor der er nogle hvide rum med snoningssymboler. Vil du tilbage til sort/hvidt diagram, trykker
du blot på Farver->Vis igen.
Vælg nu Farver->Tildel til snoninger. Cursoren står nu i et snoningsrum (du kan selvfølgelig
flytte cursoren) og nu kan du give snoningen farve ved at trykke på den pågældende farves
symbol (se i bunden). Cursoren hopper nu glad videre til næste snoning osv.

40

Mere om farvekort
Du har allerede set, hvordan du anvender farvekort, og hvordan du selv kan lave dine egen
farvekort.
Når du første gang sætter farver på et diagram, vælger du et farvekort. En kopi af dette farvekort
bliver nu lagt ind i diagrammet. Det betyder, at hvis du ændrer på farvekortet (tilføjer farver) er
det kun i den kopi (det diagram du arbejder med), du ændrer farver. Men det betyder også, at
selvom du ændrer et farvekort, så bliver de diagrammer, der er baseret på farvekortet ikke
ændret. Det betyder også, at du kan sende et diagram med farver til andre, selvom de ikke har
det samme farvekort.
For at lave nye farvekort eller ændre eksisterende farvekort, skal du bruge Filer->Farvekort.

Vælg tilføj farver hvis du vil tilføje farver til et eksisterende farvekort. Du kommer nu ind i
samme billede, som hvis du vil lave et nyt farvekort baseret på standard-farvekortet.
Vælg nyt for at lave et nyt farvekort.
Vælg Slet for at slette et farvekort. Bemærk! Det påvirker ikke de diagrammer, du allerede har
lavet.
Med Rediger farvekort, kommer du ind i et særligt billede, hvor du kan justere farverne (og tilføje
nye farver). Fordelen ved dette billede er, at det viser et meget stort antal farver, som man kan
tage udgangspunkt i. Det kan derfor med dette billede være lettere at finde den korrekte farve.
Der er dog farver, som ikke rigtigt kan fremstilles, fx er det vanskeligt at lave naturfarver, som
beige og brunlige og off white, da man ikke kan tilsætte sort.
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Der er en ramme om feltet øverst til venstre. Du kan nu se den samme farve i et større farvefelt
under farvekortet. Desuden kan du se, hvordan farven er sammensat af Rød 51, Grøn 204 og Blå
102. Ved at rette på tallene ændres farven.
Bemærk du kan ikke vælge et højere tal end 255!
Du kan i stedet vælge mellem en af de farver, der findes i farvekuben på 16 x 16 farver til højre.
Startbilledet viser rød/grøn kombinationer. Farven vises nu i bunden i det store farvefelt og du
kan klikke på anvend, når du er tilfreds. Din farve er nu i farvekortet og i det store farvefelt i
bunden i venstre side.
Du kan dreje kuben ved at trykke en eller flere gange på Drej kuben.
Du kan også flytte på skyderen under kuben og dermed tilsættes mere og mere blå. På den måde
kan man hurtigt køre igennem farvekortet (med kun 4096 nuancer).
Du kan også skabe nye farver eller ændre eksisterende ved at skrive det konkrete antal
farveenheder (max 255) ud for rød, grøn og blå.
Endelig kan du vælge gråtoner yderst til højre.
Du kan ikke flytte en farve i farvekortet, men du kan sætte en anden farve oveni eller du kan
klikke på den farve du vil flytte, nu ses den i det store felt under farvekortet. Klik herefter på
Kopier, klik derefter på det felt i farvekortet, hvor farven nu skal sidde og klik på Indsæt.
Når du er tilfreds, tryk på Afslut. Du skal give dit nye farvekort et navn.
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PINDENUMRE
Standard Indstillinger
Hvis du ikke ændrer noget i Indstillinger, vil der ikke være nogen pindenumre på diagrammer
som du skriver ud, men på skærmen vil der blive vist pindenumre ud for højre (og hvis der er
plads) venstre side.
Du kan ændre disse indstillinger, se senere.

I menuen
Du kan vælge Pindenumre i menuen, hvis du ønsker at der skal være pindenumre på dit
diagram når du udskriver det.

Her har du igen en masse valg. Men som designer, er det dejligt at kunne vælge lige det, der
passer til netop dit diagram. Ofte har man en måde, man plejer, men med disse nye muligheder,
ændres plejer måske.
Pindenumre i begge sider
Du kan vælge at udskrive pindenumre begge sider (både i højre og venstre side).
Hvis du begynder i højre, vil der stå 1,3,5 osv. i højre side.
Hvis du begynder i højre, vil der stå 2,4,6 osv. i venstre side.
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Pindenumre – kun i en side
Du kan også vælge kun at have pindenumre i højre side eller pindenumre i venstre side.
I begge tilfælde fås kun pindenummer 1,3,5 osv.
Pindenumre på hver 10ende pinde
Somme tider er det fordelagtigt, at vise hver 10ende pind dvs. 10,20,30 osv. – det kan også lade
sig gøre.

Kun hver anden pind
Hvis du har et diagram til f.eks. et hulmønster, hvor du kun viser mønsterpindene (dvs. hver
anden pind), skal du vælge den sidste mulighed. Nu er numrene 1,3,5 osv. ud for hver linje og i
højre side.

Ingen pindenumre i print
Endelig kan du vælge ikke at få pindenumre i print.
Normalt vil numrene begynde med 1, men du kan vælge at begynde med et hvilket som helst
andet nummer.
OBS! Hvis du vælger pindenumre, skal du passe på, at de ikke kommer i konflikt med tekster
eller pile/klammer i siderne af diagrammet.
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Indstillinger af pindenumre
I Filer->Indstillinger under fanen Pindenumre finder du ”Vælg standard for pindenumre”

Udskrift
Her kan du vælge, at nye diagrammer altid skal have pindenumre som standard; men du kan kun
vælge de mest almindelige former, som det ses.
Skærm
Samme som print: Hvis du altid vil have vist pinde numre på skærmen magen til udskriften.
Vis pindenumre: Hvis du vil have pindenumre på skærm, selvom du har valgt print uden numre.
Vis aldrig pindenumre: Endelig kan du vælge, aldrig at have pindenumre på skærm.

45

LÆS FØR DU SKRIVER UD
Dette her lyder mere indviklet, end det er. Vi vil meget anbefale, at du giver dig tid til at læse de
næste sider igennem. Vi vil prøve at gøre det så klart som muligt.
Man kan gribe dette arbejde an på 3 måder uanset om vi taler om sort/hvide diagrammer, eller
diagrammer i farver – og selvfølgelig også de tilsvarende symbolforklaringer:

Metode 1 – den direkte
Man kan udskrive diagram/symbolforklaring direkte fra programmet Design-Partner.

Eks! Jeg (Vivian Høxbro) bruger selv kun den metode mens jeg arbejder med et diagram,
strikker prøver osv.

Metode 2 – importere til tekstbehandling - EMF
Man kan trække diagram/symbolforklaring ud på en måde, så det kan lægges ind i Microsoft
Word eller Publisher i et format, der hedder EMF (Enhanced Meta File).
Man kan altså gemme diagram og symbolforklaring som et billede (eksportere som EMF) og
indsætte det i (importere) sit tekstbehandlingsprogram (Microsoft Word eller Publisher) og
dermed direkte i opskriften.

Eks! Når jeg er tilfreds med et diagram eksporterer jeg det som EMF og importerer det
til Microsoft Publisher – m.a.o. ind i min opskrift.
Når man importerer et diagram til tekstbehandling som EMF kan man skalere (ændre
størrelse) det på dette stadium; men hvis man har pile m.m. og tekster bliver disse også
skaleret. Det er ikke altid hensigtsmæssigt. Man kan derfor vælge at importere
diagrammet alene, skalere det og derefter sætte tekster på og dermed styre mere selv.
Her har jeg lagt et
diagram ind i en opskrift.
Sat tekster på og til sidst
sat symbolforklaringen ind
over diagrammet. 
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Metode 3 – importere til layout programmer EPS
Man kan endelig også trække diagram/symbolforklaring ud på en måde, så det kan lægges ind i
et layout program som EPS (Encapsulated PostScript).
Eks! Når jeg arbejder med magasiner og bogforlag foretrækker de professionelle grafikere at få
diagrammerne leveret som det, der hedder EPS. Jeg eksporterer altså diagrammerne til EPS og
grafikerne importerer dem (EPS-filerne) derefter til deres layout program (In-Design, Quark el.
lign.). Man kunne selvfølgelig også forestille sig at du selv arbejder med disse programmer.
Hvis du arbejder på Mac med Pages er det også EPS der skal anvendes.
Uanset om man tager EMF- eller EPS-filer ud fra Design-Partner er det en forholdsvis enkel
proces.

Noget om farver ved udskrift
Farver på skærm - RGB
Når der skal dannes farve på en skærm (eller et fjernsyn), sker det ved at der sendes lys i
farverne rød, grøn og blå (RGB) med varierende styrke, så farvene får forskellige nuancer. På den
måde kan man i princippet danne alle farver. Det er den farvemodel vi anvender i Design-Partner.

Farver i udskrift/tryk – CMYK eller YMC
Når man udskriver/trykker i farver, bruges i stedet Cyan (C), Magenta (M), Gul (Y) og Sort (K).
Det er også farvenavnene på printerens farvepatroner. Disse farver tilsammen danner navnene
CMYK, eller YMCK eller YMC. Farverne i udskrift dannes ved at disse grundfarver blandes.

Farveautomatik
Microsoft har valgt, at man i Windows kun arbejder med RGB som farvemodel, uanset om man
viser noget på skærmen eller om man udskriver. Microsoft omsætter automatisk fra RGB til
CMYK.
Til langt de fleste opgaver fungerer denne omsætning uden problemer. Dvs. når man trykker et
billede (fotografi) ud, ligner udskriften det, der ses på skærmen.
Problemet er bare, at skærme og printere opfører sig forskelligt. Skriver man den samme farve
ud på forskellige printere og på forskelligt papir, bliver farverne også forskellige.

… eller Din egen herre – farvekort
Vi har ønsket en større præcision og har derfor valgt, at man selv skal kunne styre sine farver.
Det er selvfølgelig mere besværligt; men for det meste er det rigeligt
besværet værd; men man kan altså vælge mellem:
at angive koden for den farve, man vil bruge ved udskrift
at bruge automatikken og de farver, der allerede er tildelt på skærmen.
Eks! Jeg bruger automatikken, mens jeg endnu ”leger” og bestemmer hver eneste farve selv, når
jeg er i produktion.
Begynd med at udskrive et farvekort på det papir, du forventer at bruge til farveudskrift.
Vælg Filer-> Indstillinger->Farveudskrift. Vælg printer, hvis du har flere.
Farvekortet består af 8 sider, hvor hver farve er tildelt en kode på tre tegn (f.eks. 143, X24).
Det er vigtigt at vælge samme papir og indstillinger for printeren, som man senere vil bruge.
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Mere om EMF og EPS
Eksport med EMF/Microsoft – Metode 2 (side 53-54)
EMF (Enhanced Meta File) er Microsofts bud på et format til udveksling af billeder (og formateret
tekst). Microsoft Office understøtter dette format. Skal diagrammet indsættes i et Microsoft Office
program (Word, Publisher) er EMF den bedste løsning.
EMF anvender RGB som farvemodel, idet EMF er et Microsoft format. Men da formålet er at slutte
med en udskrift, får man, som ved udskrivning, en mulighed for at justere farverne ud fra sit
eget farvekort.

Eksport med EPS – Metode 3 (side 55)
EPS er udviklet med henblik på udskrift og tryk, og anvender derfor CMYK som den
grundlæggende farvemodel. In-Design, Quark og andre high-end layout programmer anvender
selvfølgelig også denne standard. EPS anvendes også af Pages på Mac.
Når et diagram skal eksporteres til EPS i farver, er det derfor nødvendigt at angive CMYK koden
for hver farve. Dit trykkeri (eller din layouter) kan sikkert levere en lille bog, der viser trykfarver
med tilsvarende koder (på den type papir som skal anvendes). Disse farver kan være udtrykt
som CMYK eller YMC eller YMCK eller procent. I Filer->Indstillinger kan du tilpasse programmet
til den rigtige farvemodel.
EPS (Encapsulated PostScript) er den mest udbredte standard for at levere billeder (og formateret
tekst) i den grafiske branche. Skal diagrammet indsættes i et professionelt layout program som
In-Design eller Quark er EPS det naturlige valg.

Design-Partner understøtter både EMF og EPS.
Både EMF og EPS understøtter grafik i vektor-format. I dette format angives et billede som
streger eller kurver (fra punkt til punkt). Først når billedet skal udskrives (eller vises på en
skærm), bliver det lavet om til punkter (raster) tilpasset den printer, skærm eller trykkemaskines
opløsning. Når du eksporterer fra Design-Partner dannes selvfølgelig vektor-baseret grafik, så du
får det optimale resultat.

Hvorfor to formater?
Når vi understøtter både EMF og EPS skyldes dette primært, at Microsoft Office desværre kun
understøtter EPS i begrænset omfang. Man kan godt importere en EPS fil, men den bliver straks
lavet om til raster. Hvis man nu forsøger at skalere, får man ofte et meget ringe resultat og
udskriften bliver heller ikke optimal, medmindre man har en dedikeret PostScript printer. Derfor
anbefaler vi klart EMF når man går via Office-programmer (i Windows).
Men EMF er ikke standard når vi snakker professionelt design, der ofte foregår på Apple
computere. Her er EPS den standard der arbejdes med.

Kendte problemer
I teorien kan man godt skalere et diagram forskelligt i højden og bredden, f.eks. gøre alle tern
fladere. Men, hvis man bruger EMF, har vi med nyere HP laserprintere oplevet, at printeren ikke
kunne udskrive sådan et diagram. I praksis står den meget længe (30 minutter eller mere) før
den endelig giver op. Prøv dig frem med forsigtighed.
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EMF og forsendelse
For at videresende en EMF fil til andre skal Design-Partners fonte være installeret på
modtagerens computer – og det er de sjældent. Derfor kan man ikke bare lave et Worddokument med et diagram som en EMF-fil og sende det til andre. Løsningen på det problem er at
du danner en pdf-fil og sender den.
Du kan selvfølgelig kopiere Design Partners fonte og derefter installere dem på en anden
maskine, hvis du hyppigt overfører EMF-filer. Vær opmærksom på om opdateringer kræver nye
fonte.

VIS UDSKRIFT – ET NYTTIGT TIPS!
Hvis du vælger at klikke på Filer->Vis Udskrift (i stedet for Filer->Udskriv), får du de samme
valg som før, men du får nu et billede af udskriften på skærmen, så du kan se hvordan det ca.
kommer til at se ud før du skriver det ud. Du kan udskrive herfra.
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UDSKRIVNING – I SORT/HVID
Vælg Filer->Udskriv (Ctrl +P), når der er et sort/hvidt diagram på skærmen (dvs. med
symboler).
Der kommer nu en dialogboks – Udskriv i sort/hvid - med flg. valg:
Udskriv med navn: Hvis ja, sæt hak i feltet.
Hvad skal udskrives: Her kan du vælge at få udskrevet både diagram og symbolforklaring eller
blot en af delene.

Om diagram
Tern: Vælg størrelse på ternene. De kan enten blive kvadratiske (6 x 6) eller flade (6 x 8).
Hvis du har tekster, har du allerede valgt, da du dannede den første tekst.
Gitter: Her må du tage stilling til, om du ønsker et gitter eller ej og hvis ja, så intervallet mellem
gitterets vandrette/lodrette streger.
Pen tykkelse: Her kan du vælge hvor kraftige dine pen-streger skal være. 2 er standard og det
mindste der kan vælges, ved 4 bliver de dobbelt tykkelse. Prøv dig frem.
Tern-rammer: Du kan vælge, om du vil have grå rammer om ternene. Jeg foretrækker 75%
gråt, det fremhæver symbolerne. Eksperimentér og find din egen standard.
Størrelse: Her kan du vælge, om du vil have diagrammet udskrevet i 100% eller større eller
mindre. Du kan også bede om simpelthen at få tilpasset diagrammet til siden, så du kun får 1
sides udskrift.
Vælg printer: Du kan vælge printer, hvis du har flere printere tilsluttet.

Om symboler
Symboler: Her kan du vælge at få hele symboler + forklaring udskrevet samlet, eller du kan få
en liste af symboler uden tekster.
Når du har truffet alle dine valg, trykker du OK, og diagrammet bliver udskrevet.
Når du har fundet en standard for dine udskrifter, er det en god ide, at gå ind i
Filer->Indstillinger. Vælg fanen sort/hvid udskrift og noter din standardopsætning her. Så er
det lettere næste gang.
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UDSKRIVNING – I FARVER
Vælg Filer->Udskriv (Ctrl+P), når der er et farvediagram på skærmen.
Diagrammer med uafhængigt farvelag udskrives altid som farvediagrammer.
Der kommer nu en dialogboks - Udskriv i farver - med flg. Valg:
Udskriv med navn: Hvis ja, sæt hak i feltet.
Hvad skal udskrives: Her kan du vælge at få udskrevet både diagram og symbolforklaring eller
blot en af delene.

Om diagram
Tern: Vælg størrelse på ternene. De kan enten blive kvadratiske (6 x 6) eller flade (6 x 8).
Hvis du har tekster, har du allerede valgt, da du dannede den første tekst.
Rammer om tern: Her kan du vælge
at sætte sorte rammer omkring alle tern,

ikke at have nogen rammer,

at sætte hvide rammer om tern med mørke farver og sorte rammer om
resten eller

at sætte hvide rammer mellem mørke og sorte rammer for resten

Selve markeringen af hvilke farver der er mørke (dvs. skal have hvid ramme), bestemmes
senere.
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Medtag pile og klammer og Medtag tekster: Har du indsat pile/klammer/tekster i
diagrammet, kan du udelade dem her (hvis du i stedet vil indsætte dem med Word eller
Publisher).
Størrelse: Her kan du vælge, om du vil have diagrammet udskrevet i 100% eller større eller
mindre. Du kan også bede om simpelthen at få tilpasset diagrammet til siden, så du kun får 1
sides udskrift.
Vælg printer: Du kan vælge printer, hvis du har flere printere tilsluttet.

Om symboler
Symboler: Her kan du vælge at få hele symboler + forklaring udskrevet samlet, eller du kan få
en liste af symboler uden tekster.
Når du har truffet alle dine valg, tryk OK.

Tildel farver
Du får nu en boks – Tildel farver til printer med 3, 4 eller 5 kolonner:
1. Symbol: En kolonne, med farvefirkanter med symboler i.
2. Farvekode: En tom kolonne, hvor du kan skrive farver ind efter det
farvekort, du har printet ud.
3. Hvid ramme: Denne kolonne er der kun, hvis du har valgt hvide rammer, se ovenfor.
4. Udskriftsfarve: Den sidste kolonne viser den farve, du vælger, når du skriver farvekoden
ind (på skærm), så du kan se, at du har valgt en gul og ikke en grøn.
5. Nyt symbol: Dette valg kommer kun hvis farver og symboler er knyttet sammen.
Du kan vælge at der oven i en farve skal skrives et symbol, f.eks. en lille prik for at gøre
det nemmere at skelne mellem farver der ligger tæt op ad hinanden. F.eks. tre grønne
nuancer, hvor den midterste så gives en prik for at fremme læseligheden.

Den automatiske: Du kan undlade at skrive tal under farvekode, så vil automatikken bruge dine
skærmfarver og du kan blot trykke på OK og så bliver det udskrevet.
Du bestemmer: Du kan også bruge dit farvekort (se side 30) til mere præcist at styre
udskriftsfarverne. Når du er tilfreds, tryk på OK og så bliver det udskrevet.
Både og: Du kan endda blande, så nogen er valgt med kode og resten bare er med automatik.
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EKSPORT I EMF – SORT/HVID
Vælg Filer->Eksporter->EMF, når der er et sort/hvidt diagram på skærmen.
Der kommer nu en dialogboks – Eksporter EMF-fil i sort/hvid, hvor du må tage stilling til flg.:
Hvad skal eksporteres: Bestem om du vil eksportere diagram, symbolforklaring eller begge.

Om diagram
Tern: Vælg størrelse på ternene. De kan enten blive kvadratiske (6 x 6) eller flade (6 x 8).
Hvis du har tekster, har du allerede valgt, da du dannede den første tekst.
Gitter: Her må du tage stilling til, om du ønsker et gitter eller ej og hvis ja, så intervallet mellem
gitterets vandrette/lodrette streger.
Pen tykkelse: Her kan du vælge hvor kraftige dine pen-streger skal være. 2 er standard og det
mindste der kan vælges, ved 4 bliver de dobbelt tykkelse. Prøv dig frem.
Tern-rammer: Du kan vælge, om du vil have grå rammer om ternene. Jeg foretrækker 75%
gråt, det fremhæver symbolerne. Eksperimentér og find din egen standard.
Medtag pile og klammer og Medtag tekster: Har du indsat pile/klammer/tekster i
diagrammet, kan du udelade dem her (hvis du i stedet vil indsætte dem med Word eller
Publisher).
Du kan ikke her vælge at skalere, det gøres i det program, du indsætter diagrammet i.

Om symboler
Symboler: Her kan du vælge at få hele symboler + forklaring udskrevet samlet, eller du kan få
en liste af symboler uden tekster. Du kan også vælge ’løse typer’, så får du et billede for hvert
symbol. Det giver layouterne den største mulige frihed.
Når du har truffet dine vælg, tryk OK.
Du skal nu navngive den fil, der dannes.
Bekræft evt. overskrivning af gammel fil.
Som ved udskrivning kan du i Filer->Indstillinger vælge et sæt standarder.
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EKSPORT I EMF - FARVER
Som ved udskriv - Vælg Filer->Eksporter->EMF, når der er et farvediagram på skærmen.
Diagrammer med uafhængigt farvelag eksporteres altid som farvediagrammer.
Der kommer nu en dialogboks – Eksporter EMF-fil i farver, hvor du må tage stilling til flg.:
Hvad skal eksporteres: Bestem om du vil eksportere diagram, symbolforklaring eller begge.

Om diagram
Tern: Vælg størrelse på ternene. De kan enten blive kvadratiske (6 x 6) eller flade (6 x 8).
Hvis du har tekster, har du allerede valgt, da du dannede den første tekst.
Rammer om tern: Du har her samme valg som ved udskriv, se side 51
Medtag pile og klammer og Medtag tekster: Har du indsat pile/klammer/tekster i
diagrammet, kan du udelade dem her (hvis du i stedet vil indsætte dem med Word eller
Publisher).
Du kan ikke her vælge at skalere, det gøres i det program, du indsætter diagrammet i.

Om symboler
Symboler: Her kan du vælge at få hele symboler + forklaring udskrevet samlet, eller du kan få
en liste af symboler uden tekster – løse typer.
Når du har truffet dine vælg, tryk OK.
Du får nu en boks – Tildel farver til printer - med 3, 4 eller 5 kolonner:
1. Symbol: En kolonne, med farvefirkanter med symboler i.
2. Farvekode: Farvekode: En tom kolonne, hvor du kan skrive farver ind
efter det farvekort, du har printet ud
3. Hvid ramme: Denne kolonne er der kun, hvis du har valgt hvide rammer, se ovenfor.
4. Udskriftsfarve: Den sidste kolonne viser, nogenlunde den farve, du vælger, når du
skriver farvekoden ind (på skærm), så du kan se, at du har valgt en gul og ikke en grøn.
5. Nyt symbol: Dette valg kommer kun hvis farver og symboler er knyttet sammen.
Du kan vælge at der oven i en farve skal skrives et symbol, f.eks. en lille prik for at gøre
det nemmere at skelne mellem farver der ligger tæt op ad hinanden. F.eks. tre grønne
nuancer, hvor den midterste så gives en prik for at fremme læseligheden
Du skal nu navngive den fil, der dannes.
Bekræft evt. overskrivning af gammel fil.
Som ved udskrivning kan du i Filer->Indstillinger vælge et sæt standarder.
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EKSPORT I EPS – SORT/HVID
Vælg Filer->Eksporter->EPS, når der er et sort/hvidt diagram på skærmen.
Der kommer nu en dialogboks – Eksporter EPS-fil i sort/hvid, hvor du må tage stilling til flg.:
Hvad skal eksporteres: Bestem om du vil eksportere diagram, symbolforklaring eller begge.

Om diagram
Tern: Vælg størrelse på ternene. De kan enten blive kvadratiske (6 x 6) eller flade (6 x 8).
Hvis du har tekster, har du allerede valgt, da du dannede den første tekst.
Gitter: Her må du tage stilling til, om du ønsker et gitter eller ej og hvis ja, så intervallet mellem
gitterets vandrette/lodrette streger.
Tern-rammer: Du kan vælge, om du vil have grå rammer om ternene. Jeg foretrækker 75%
gråt, det fremhæver symbolerne. Eksperimentér og find din egen standard.
Medtag pile og klammer og Medtag tekster: Har du indsat pile/klammer/tekster i
diagrammet, kan du udelade dem her (hvis du i stedet vil indsætte dem med Word eller
Publisher).
Du kan ikke her vælge at skalere, det gøres i det program, du indsætter diagrammet i.

Om symboler
Symboler: Her kan du vælge at få hele symboler + forklaring udskrevet samlet, eller du kan få
en liste af symboler uden tekster. Du kan også vælge ’løse typer’, så får du et billede for hvert
symbol. Det giver layouterne den største mulige frihed.
Når du har truffet dine vælg, tryk OK.
Du skal nu navngive den fil, der dannes.
Bekræft evt. overskrivning af gammel fil.
Som ved udskrivning kan du i Filer->Indstillinger vælge et sæt standarder.
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EKSPORT I EPS - FARVER
Vælg Filer->Eksporter->EPS, når der er et farvediagram på skærmen.
Diagrammer med uafhængigt farvelag eksporteres altid som farvediagrammer.
Der kommer nu en dialogboks – Eksporter EPS-fil i farver, hvor du må tage stilling til flg.:
Hvad skal eksporteres: Bestem om du vil eksportere diagram, symbolforklaring eller begge.

Om diagram
Tern: Vælg størrelse på ternene. De kan enten blive kvadratiske (6 x 6) eller flade (6 x 8).
Hvis du har tekster, har du allerede valgt, da du dannede den første tekst.
Gitter: Her må du tage stilling til, om du ønsker et gitter eller ej og hvis ja, så intervallet mellem
gitterets vandrette/lodrette streger.
Tern-rammer: Du kan vælge, om du vil have grå rammer om ternene. Jeg foretrækker 75%
gråt, det fremhæver symbolerne. Eksperimentér og find din egen standard.
Medtag pile og klammer og Medtag tekster: Har du indsat pile/klammer/tekster i
diagrammet, kan du udelade dem her (hvis du i stedet vil indsætte dem med Word eller
Publisher).
Du kan ikke her vælge at skalere, det gøres i det program, du indsætter diagrammet i.

Om symboler
Symboler: Her kan du vælge at få hele symboler + forklaring udskrevet samlet, eller du kan få
en liste af symboler uden tekster. Du kan også vælge ’løse typer’, så får du et billede for hvert
symbol. Det giver layouterne den største mulige frihed.
Når du har truffet dine vælg, tryk OK.
Nu skal du vælge dine farver, dvs. angive farvekoderne.
Du kan, som tidligere nævnt, anvende CMYK, YMCK eller YMC. Tilpas dette til det farvekort, som
du arbejder ud fra.
Du har også mulighed for, at indsætte et symbol for visse farver. Hvis der f.eks. er tre grønne
nuancer, som det kan være svært at skelne i udskrift, kan man vælge at sætte en lille sort prik i
den midterste nuance, så øger læseligheden af diagrammet. Du anvender de taster, som du har
tildelt tidligere til at få et symbol. (Kun hvis farver ogs symboler er knyttet sammen).

Du skal nu navngive den fil, der dannes.
Bekræft evt. overskrivning af gammel fil.
Som ved udskrivning kan du i Filer->Indstillinger vælge et sæt standarder.
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BROWSER – EN OVERSIGT

Det er meget let at få overblik over sit arkiv med browseren. Det er en god ide altid at åbne
tegner med browseren åben. Det kan du bestemme i indstillinger.
Man kan let komme til at dobbeltklikke for at lukke et diagram, og så forsvinder browsere. Du
kan let få den tilbage ved at klikke på Vis Browser i værktøjslinien – eller du kan åbne den fra
Filer->Browse (i menuen).
Når du så åbner Design-Partner, vises dit arkiv, dvs. en mappe – eller flere. Åbn en mappe og
du kan nu sætte markøren (med musen) på et af diagram-navnene på listen og samtidig ser du
diagrammet (eller dele af det) til højre her for. Du kan nu løbe ned gennem listen med
diagrammer enten med pil op/ned eller med musen og se diagrammerne samtidig.
Under listen kan du vælge om du vil se diagrammer i farver (hvis de er tildelt farver).

Åbn
Du kan åbne et diagram ved at dobbeltklikke på navnet eller ved at klikke på Åbn under listen.

DOS
Hvis du har gamle dos-arkiver fra det gamle dos-Tegner, skal du blot klikke på DOS, så kommer
du straks over i dit gamle arkiv og du kan let med browseren overskue det hele.
Du kan ikke gemme et diagram i dos-format. Hvis du redigerer og vil gemme, skal du gemme i et
af de nye arkiver.

Omdøb, slet, flyt og gem som
I browseren kan du bruge alle 4 ovennævnte funktioner, så du virkelig kan arbejde med at holde
dit arkiv opryddet og enkelt at finde rundt i.

2 vinduer
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Du kan endda arbejde med 2 eller flere vinduer og på den måde endnu lettere flytte diagrammer
rundt og holde styr på alting.
Design-Partner .................................................................................................................. 1
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Indstillinger ................................................................................................................. 3
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Udfyld ...................................................................................................................... 15
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