ArahWeave ® Dobby — Wprowadzenie

ZAWARTOŚĆ

N AUCZYSZ SIĘ JAK:

WYŚWIETLAĆ TKANINĘ W ARAH WEAVE
RYSOWAĆ SPLOT
WYKONAĆ PODWÓJNY SPLOT
ZMIENIĆ KOLORY PRZĘDZY
ZMIENIĆ WZÓR OSNOWY LUB WĄTKU
ZMIENIĆ GĘSTOŚĆ TKANINY
ZMIENIĆ ŚREDNICĘ PRZĘDZY
ZAPISAĆ TKANINY
ZAPISAĆ SYMULACJĘ TKANINY JAKO OBRAZ
ZAPISAĆ SPLOT I PLAN STEROWANIA NICIELNICAMI JAKO OBRAZ
ZAPISAĆ ARKUSZ Z DANYMI TECHNICZNYMI
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J AK WYŚWI ETLAĆ TKAN I N Ę W A RAH W EAVE
Twoje narzędzie ArahWeave otworzy się z
domyślnymi tkaninami.
Pierwszy wątek tkaniny znajduje się w dolnym lewym
rogu.

Zmiana domyślnych tkanin
Aby zmienić domyślne tkaniny, załaduj tkaniny i
wybierz menu Pomoc w górnym prawym rogu.
Wybierz opcję Ustaw bieżący tkaniny jako domyślne.
Linijka w cm, kliknij, aby zmienić wątki

Nazwa i wersja programu

Tworzenie swojej pierwszej tkaniny z
narzędziem ArahWeave
Aby utworzyć tkaniny, należy zdefiniować pięć
parametrów:
• splot (przeplatanie wątków)
• kolory przędzy
• wzór osnowy i wątku (sekwencja przędzy)
• gęstość tkaniny
• właściwości przędzy
Rozmiar raportu tkaniny w wątkach
Powiększenie
Widok Jakość
Nazwa pliku
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Tkaniny - raport - rozmiar
Zawiera następujące powtarzalne parametry:
• splot
• wzór wątków
• przewlekanie do płochy/regulator
Jeśli te trzy powtarzalne parametry są podzielne,
wówczas powtarzalny fragment tkaniny jest taki
sam jak większy powtarzalny fragment. Jeśli nie są
podzielne, wówczas powtarzalny fragment
tkaniny to najmniejsza liczba, która dzieli się przez
wszystkie trzy powtarzalne parametry.

Tryby widoku

Splot =
przedstawia
splot w raporcie

Całkowita =
przedstawia kolory
przędzy, ignoruje
gęstość tkaniny

Całkowita =
przedstawia
kolory przędzy,
ignoruje
gęstość tkaniny

Symulacja =
realistyczna
symulacja tkaniny,
liczby odnoszą się do
jakości symulacji

Powiększ
Pozycja osnowy i wątku
dla kursora myszy
Kursor myszy.
Kliknij i przeciągnij na formę

Powiększanie i pomniejszanie jest możliwe na
różne sposoby:
• wybierz opcję Powiększ z menu
• naciśnij klawisz + lub - na klawiaturze
• wciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl i obróć
pokrętłem myszy
• naciśnij skróty klawiszowe 0–9 lub Ctrl + 0–9
Powiększenie 1 wyświetla tkaninę w rzeczywistym
rozmiarze.

Wybieranie, kopiowanie i zamiana właściwości

Kliknięcie lewym przyciskiem myszy = wybór
Kliknięcie prawym przyciskiem myszy = kopiowanie
Kliknięcie środkowym przyciskiem myszy (pokrętłem
Symulacja tkaniny

Czerwony = niezapisane zmiany
Zielony = wszystkie zmiany są zapisane

myszy) = wymiana
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J AK N ARYSOWAĆ SPLOT
1 . Aby otworzyć okno Edytuj splot, przejdź do
menu Splot > Edycja lub kliknij prawym
przyciskiem myszy symulację tkaniny.
2. Aby wyświetlić karty nicielnicowe i
przewlekanie, wybierz Widok > Dobby.

Rozmiar splotu; Liczba nicielnicowych
Przybornik

Pozycja kursora
myszy

Koniec raportu wzoru
wątku
Wzór wątku

J AK WYKON AĆ PODWÓJN Y SPLOT

3. Kliknij pokrętłem myszy w szarym obszarze obok
wzoru osnowy/wątku, aby zmienić rozmiar
splotu. Lub przejdź do menu Edycja > Wymiary.
4. Aby utworzyć splot, wykonaj jedną z
następujących opcji:
• Narysuj czarne punkty, klikając lewym
przyciskiem myszy i białe punkty, klikając
prawym przyciskiem myszy. Użyj narzędzi z
przybornika, aby przyspieszyć rysowanie.
• Wybierz menu Plik > Przeglądać i załaduj splot
z bazy danych Arahne.

1 . Otwórz okno Edytuj splot, wybierając menu
Splot > Edycja .
Przewlekanie

Wiązanie

2. W nowym oknie wybierz menu Edycja >
Wymiary i ustaw rozmiar splotu i system.
System to liczba warstw w osnowie i w wątku.
Rozmiar splotu

Koniec powtórzeń
zagięcia

5. Użyj narzędzi z przybornika, aby przyspieszyć
pracę. Narzędzia działają również na wybranej
części splotu. Aby wybrać, przytrzymaj klawisz
Shift i przeciągnij myszą.
6. Aby zmienić przewlekanie do płochy lub
regulator, wykonaj jedną z następujących
czynności:
• Uzupełnij pola Przewlekanie do płochy
(wątków na zęby) i Regulator obok
przybornika.
• Narysuj w kolumnie Regulator obok obszaru
Plan sterowania nicielnicami. Kliknięcie lewym
przyciskiem myszy rysuje czarny punkt,
kliknięcie prawym przyciskiem myszy rysuje
biały punkt. Regulator jest aktywny w czarnym
punkcie.

Uwaga: Jeśli chcesz skopiować i wkleić część splotu, zaznacz
najpierw część, którą chcesz skopiować (przytrzymaj klawisz
Shift i jednocześnie przeciągnij myszą). Następnie wklej,
klikając myszą. Wyczyść wybór po zakończeniu, kliknij ikonę w
przyborniku.

Liczba warstw
w osnowie

Zagięcie
Regulator

Splot

Plan sterowania
nicielnicami Wzór osnowy
Koniec raportu wzoru
osnowy

Liczba warstw w
wątku

3. W oknie Edytuj splot wybierz menu Narzędzia
> Edytuj rozkładowi . Wprowadź system, liczbę
warstw w osnowie i w wątku w prawym górnym
rogu.
4. Zostaw otwarte oba okna Edytuj splot i Edytuj
rozkładowi , aby widzieć złożony splot i rozkład
splotu jednocześnie. Wszystkie zmiany w oknie
Edytuj rozkładowi będą natychmiast widoczne
w oknie Edytuj splot i odwrotnie.
5. W oknie Edytuj splot przejdź do menu Widok >
Przekrój , aby aktywować.
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J AK ZMI EN I Ć KOLORY PRZĘDZY
6. Aby edytować rozkład splotu, wykonaj jedną z
następujących opcji:
• Narysuj czarne punkty, klikając lewym
przyciskiem myszy i białe punkty, klikając
prawym przyciskiem myszy. Użyj narzędzi z
przybornika, aby przyspieszyć rysowanie.
• Wybierz menu Plik > Przeglądać i załaduj
splot z bazy danych Arahne.

• Naciśnij klawisze 0–9, aby załadować domyślny
splot.
7. Aby skopiować sploty w oknie Edytuj rozkładowi,
wybierz splot, klikając lewym przyciskiem myszy w
szarym obszarze wokół splotu. Gdy splot zostanie
zaznaczony, jego siatka zostanie wyróżniona
kolorem czerwonym. Następnie kliknij prawym
przyciskiem myszy, aby skopiować splot.

Czerwone linie wskazują, które wątki są wyświetlane na przekroju

Przekrój tkaniny

1 . Aby otworzyć okno Edycja kolorów, przejdź do
menu Tkanina > Kolory.
2. Przejdź do Wybierz i wybierz paletę, której chcesz
użyć, na przykład PANTONE® dla tematyki mody i
domu.
3. Wybierz kolor z palety PANTONE®, klikając lewym
przyciskiem myszy, a następnie skopiuj go do
palety osnowy/wątku, klikając prawym przyciskiem
myszy.
4. Wybierz kolor dla tła.
Ostrzeżenie! Kopiowanie do okna Edycja kolorów
spowoduje skopiowanie koloru, ale nie
właściwości przędzy.
Paleta PANTONE®
Paleta osnowy

Wybrany splot

System

Kolor tła

Splot złożony

Rozkład splotu
Paleta wątku
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J AK ZMI EN I Ć WZÓR OSN OWY /WĄTKU
1 . Otwórz okno Wzór wątków, wybierając opcje
menu Tkanina > Wzór wątków.
2. Z listy rozwijalnej wybierz jednostkę, w jakiej
chcesz zapisać wzór (mm lub wątki) w lewym
górnym rogu.
3. Zapisz wzór osnowy i wątku. Na przykład 5A1 0B
oznacza, że wzór osnowy jest 5 wątków od
przędzy A i 1 0 wątków od przędzy B.
• Użyj okrągłych nawiasów, aby zwielokrotnić
część wzoru. Na przykład 3(1 A1 B) oznacza
powtórzenie wzorca 1 A1 B trzy razy:
1 A1 B1 A1 B1 A1 B
• Użyj nawiasu kwadratowego, aby powtórzyć
określony wzór dla liczby wątków. Na przykład
5[1 A1 B] oznacza powtarzanie wzoru 1 A1 B dla
pięciu następnych wątków: 1 A1 B1 A1 B1 A

Wybierz między mm lub wątkami

Paleta osnowy

4. Użyj narzędzi, aby przesunąć wzór, zrobić jego
lustrzane odbicie lub go przedłużyć.

Rysowanie wzoru wątków bezpośrednio w
symulacji tkaniny

5. W razie potrzeby skopiuj wzór od osnowy do
wątku lub odwrotnie za pomocą zielonych strzałek

Innym sposobem na zmianę wzorca osnowy i
wątku jest rysowanie na symulacji tkaniny. Funkcja
ta nie będzie działać, jeśli powtórzenie jest
mniejsze niż 1 0 wątków.

Możesz również skopiować określony wątek
między paletą osnowy a wątku. Wybór = kliknięcie
lewym przyciskiem myszy, kopiowanie = kliknięcie
prawym przyciskiem myszy, wymiana = kliknięcie
pokrętłem myszy.
Ostrzeżenie! Kopiowanie do okna Edytuj wzorzec
osnowy i wątku spowoduje skopiowanie kolorów i
właściwości przędzy.
Wskazówki: Gwiazdka obok literki na palecie
wątku wskazuje wątki używane na tkaninie. Kliknij
literkę przędzy, aby sprawdzić miejsce użycia we
wzorze. Naciśnij klawisz Enter, aktualna pozycja
kursora będzie migać na tkaninie.
Rozmiar jednego
raportu w wątkach

Rozmiar jednego raportu w mm
Sortuj literki przędzy

Wzór osnowy

1 . Okno edytora Wzór wątków musi być otwarte,
aby rysowanie było możliwe. Wprowadź liczbę
wątków dla powtórzenia. Na przykład 500A (500
wątków przędzy A). Kliknij OK.
2. W oknie edytora Wzór wątków wybierz literkę
przędzy, którą chcesz rysować.
3. Kursor myszy na symulacji tkaniny zmienia się w
stożek lub czółenko
w wybranym
kolorze. Wykonaj jedną z następujących
czynności:
• Kliknij i przeciągnij, aby rysować.
• Przytrzymaj klawisz Ctrl i kliknij, aby wypełnić.
• Przytrzymaj klawisz Shift i kliknij, aby wstawić.
Uwaga: Dwukrotne kliknięcie literki przędzy na palecie wątku
będzie skutkować zabezpieczeniem wątków z tą literką.
Obszar z chronioną przędzą nie zostanie zmodyfikowany.
Zabezpieczenie działa również w edytorze splotu.

Narzędzia dla osnowy
Kursor myszy do rysowania
wzoru osnowy

Narzędzia dla wątku
Wzór wątku

Paleta wątku
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J AK ZMI EN I Ć GĘSTOŚĆ TKAN I N Y
Manual entry of gęstość

Gęstość danych technicznych

1 . Aby zmienić gęstość, przejdź do menu Tkanina
> Gęstość i kontroli . Jeśli pola są wyszarzone,
wyłącz opcję Gęstość danych technicznych
(lewy górny róg). Wykonaj jedną z
następujących czynności:
• Wprowadź gęstość osnowy i wątku
• Wprowadź raport tkaniny w cm, a program
obliczy gęstość. Raport tkaniny łączy raport
splotu i raport wzoru wątków.

1 . Wprowadź dane techniczne za pomocą menu
Tkanina > Konsumpcji . Wymagana będzie
znajomość szczegółów ustawień krosna.
2. Wprowadź wymagane informacje. Wszystkie
zmienne dotyczące szerokości tkaniny są bez
krajki.

3. Jeśli pole będzie czerwone, oznacza to, że jedna
ze zmiennych jest nieprawidłowa. Popraw je
ręcznie lub naciśnij ikonę żarówki , aby
obliczyć automatycznie.
4. Aktywuj opcję Gęstość danych technicznych .

Pola wprowadzania
dla danych
technicznych tkaniny

Uwaga: Gdy opcja Gęstość danych technicznych jest
wyłączona, niektóre efekty symulacji tkaniny nie
będą widoczne (puste zęby, zmienna gęstość,
regulator).
Wyłącz opcję Gęstość
danych technicznych
Gęstość osnowy
Rozmiar
powtórzenia w
poziomie

Aktywuj opcję Gęstość
danych technicznych

Rozmiar
powtórzenia
w pionie
Gęstości wątku

Obliczone dane
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J AK ZMI EN I Ć ŚREDN I CĘ PRZĘDZY
1 . Aby otworzyć okno Przędza , przejdź do menu
Tkanina > Przędza .
2. Gwiazdka obok literki na palecie wskazuje
przędze używane na tkaninie. Kliknij przędzę,
którą chcesz edytować.
3. Wybierz jednostkę dla pola Numer przędzy,
wprowadź numer przędzy i liczbę dla pola
-warstwowej.
4. Powiększ symulację przędzy i zwiększ lub
zmniejsz czynnik wymiaru, aby uzyskać
wymaganą średnicę przędzy.

J AK ZAPI SAĆ TKAN I N Ę

J AK ZAPI SAĆ SYMULACJĘ TKAN I N Y JAKO OBRAZ

1 . Aby zapisać tkaninę, przejdź do menu Plik >
Zapisz tkaniny jako .

1 . Przejdź do menu Plik > Drukuj tkaniny do
drukarek.

2. Przejdź do folderu, w którym chcesz zapisać
tkaninę.
• Przejdź poprzez wpisanie ścieżki w lewym
górnym rogu.
• Poprzez dwukrotne kliknięcie dwóch kropek
(..) w sekcji Katalog, co spowoduje
przeniesienie do góry o jeden katalog.
• Poprzez dwukrotne kliknięcie nazwy katalogu.

2. Wybierz typ pliku (JPG, PNG, TIFF, ...), klikając
opcję Konfiguracja drukarki . Wybierz
wymaganą rozdzielczość DPI. Kliknij OK.

3. Zapisz nazwę tkaniny lub kliknij ikonę
, aby
wygenerować ją z etykiet we właściwościach.

3. Wprowadź rozmiar wydruku w prawym
górnym rogu.
4. Aktywuj opcje, które chcesz widzieć na
wydruku.

Ostrzeżenie! Kopiowanie do okna Przędza spowoduje
skopiowanie właściwości przędzy, ale nie koloru.
Uwaga: Podczas zapisywania tkaniny zostaną
zapisane następujące parametry: splot, wzór
Paleta wątku
wątków, użyte kolory, użyte przędze, dane
Jednostka numeru
Paleta osnowy
techniczne, gęstość, regulator, przewlekanie do
przędzy
płochy. Zapisanie tkaniny nie powoduje zapisania
tkaniny jako obrazu.
Ścieżka. Katalogi są oddzielone ukośnikiem /
Aktualny katalog to demo

Symulacja przędzy
Pliki w aktualnym
katalogu

Katalogi w aktualnym katalogu
Dwukrotne kliknięcie spowoduje przeniesienie o jeden
katalog do góry

Wprowadź rozmiar
wydruku
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J AK ZAPI SAĆ SPLOT I PLAN STEROWAN I A
N I CI ELN I CAMI JAKO OBRAZ

1 . Przejdź do menu Splot > Edycja lub kliknij
prawym przyciskiem myszy symulację tkaniny,
aby otworzyć okno Edytuj splot.
2. W oknie Edytuj splot wybierz menu Plik >
Drukuj splot. Wybierz typ pliku (JPG, PNG, TIFF,
...), klikając opcję Konfiguracja drukarki .
Wybierz wymaganą rozdzielczość DPI. Kliknij
OK.

Jeśli chcesz utworzyć plik PDF, otwórz arkusz z
danymi technicznymi w przeglądarce internetowej
(w poprzednim kroku kliknij przycisk Drukuj).
W przeglądarce internetowej, przejdź do menu
Plik > Drukuj. W zależności od przeglądarki
wybierz opcję PDF lub Drukuj do pliku > PDF.
Nadaj mu nazwę i kliknij Drukuj lub Zapisz.

3. Wprowadź rozmiar wydruku w prawym górnym
rogu.
4. Aktywuj opcje, które chcesz widzieć na wydruku.
Plan sterowania nicielnicami jest jedną z opcji.
Rozmiar splotu

Lokalizacja zapisanego pliku

J AK ZAPI SAĆ DAN E TECH N I CZN E W FORMACI E
1 . Przejdź do menu Plik > Zapisz dane techniczne
w formacie HTML.
2. Aktywuj opcje, które chcesz widzieć na arkuszu
z danymi technicznymi, i wykonaj jedną z
następujących czynności:
• Kliknij OK, aby zapisać dane techniczne w
formacie pliku HTML. Informacja dotycząca
lokalizacji pliku jest zapisana w lewym dolnym
rogu.
• Kliknij Drukuj , aby otworzyć arkusz z danymi
technicznymi w przeglądarce internetowej i
jednocześnie go zapisać.

Arkusz z danymi
technicznymi
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