ArahWeave ® Dobby Hızlı Başlangıç

I ÇI N D EKI LER

NASIL YAPILACAĞINI ÖĞRENECEKSİNİZ:

ARAH WEAVE' D E KU M AŞ G Ö RÜ N Ü M Ü
BİR ÖRGÜ ÇİZİN
Çİ FT KATLI B İ R Ö RG Ü O LU ŞTU RU N
İ PLİ KLERİ N REN G İ N İ D EĞ İ ŞTİ Rİ N
ÇÖ ZG Ü VEYA ATKI RAPO RLARI N I D EĞ İ ŞTİ Rİ N
KU M AŞ SI KLI Ğ I N I D EĞ İ ŞTİ Rİ N
İPLİK ÇAPINI DEĞİŞTİRİN
KUMAŞI KAYDEDİN
KUMAŞ SİMÜLASYONUNU GÖRÜNTÜ OLARAK KAYDEDİN
ÖRGÜ VE ARMÜRÜ GÖRÜNTÜ OLARAK KAYDEDİN
TEKNİK VERİ SAYFASINI KAYDEDİN
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A RAH W EAVE ' DE KUMAŞI N ASI L GÖRÜRÜZ

ArahWeave' de ilk kumaşınızı oluşturmak

Kumaş rapor boyutu

ArahWeave geçerli bir kumaşla açılacaktır.
Kumaşın ilk iplikleri sol alt köşededir.

Bir kumaş oluşturmak için 5 şeyi tanımlamamız
gerekir:
• örgü (iplik bağlantıları)
• iplik renkleri
• çözgü ve atkı raporları (ipliklerin sırası)
• kumaş sıklığı
• iplik özellikleri

Aşağıdaki raporları birleştirir:
• örgü
• iplik

Geçerli kumaşı değiştirme
Geçerli kumaşı değiştirmek için, bir kumaş seçin ve
sağ üst köşedeki Yardım menüsüne tıklayın.
Ayarları kaydet' i seçin ve Tamam' a tıklayın.
Cetvel (cm olarak), ipliklere
dönüştürmek için tıklayın

Kumaş raporundaki iplik sayıları
Büyütme
Program adı ve versiyonu
Görüntü kalitesi
Dosya adı

• tarak / regülatör

Eğer bu üç rapor birbirine bölünebiliyorsa kumaş
raporu bu raporlardan en büyüğü ile aynı olacaktır.
Eğer birbirine bölünemiyorsa kumaş raporu bu üç
raporun ortak katlarının en küçüğü olacaktır.

Görünüm modları
Örgü = örgü
raporunun
tekrarını
gösterir
Gölgeli renkli =
Gölgelemeler
eklenmiş renkli
görünüm

Fare imleci.
Tıklayın ve kaydırmak için sürükleyin

Fare imlecinin
çözgü ve atkı pozisyonu

Renkli = iplik
renklerini gösterir,
kumaş sıklığını
dikkate almaz
Simülasyon = gerçek
kumaş görünümü,
sayılar simülasyon
kalitesini belirtir

Büyütme
Büyütme ve küçültme farklı yollarla yapılabilir:
• menüden Büyüt' ü seçin
• klavyede + veya - tuşlarına basın
• Ctrl' e basılı tutup fare tekerleğini çevirin
• kısayol tuşlarına basın 0 - 9 veya Ctrl + 0 - 9
Büyüt 1 , gerçek kumaş boyutunu gösterir.

Özellikleri seçmek, kopyalamak ve değiştirmek
Sol tıklama = seçmek
Kumaş simülasyonu

Kırmızı = kaydedilemeyen değişiklikler
Yeşil = tüm değişiklikler kaydedildi

Sağ tıklama = kopyalamak
Ortanca tıklama (fare tekerleği) = değiştirmek
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ÇİFT KATLI BİR ÖRGÜ NASIL OLUŞTURULUR

BİR ÖRGÜ NASIL ÇİZİLİR

1 . Örgü düzenlemek için Örgü > Düzenle' ye gidin
yada kumaş simülasyonu üzerine sağ tıklayın.
2. Tahar ve armürü görmek için Görünüm > Armür'
ü seçin.

Örgü boyutu; Çerçeve sayısı
Araçkutusu

2. Yeni pencerede Düzenle > Ölçüler' i tıklayın ve
örgü boyutu ve sistemini ayarlayın. Sistem
çözgü ve atkı yönündeki kat sayıları demektir.

Atkı raporunun bitimi
Atkı raporu

3. Örgü boyutunu değiştirmek için çözgü / atkı
raporlarının yanındaki gri bölgeye ortanca fare
tuşuyla tıklayın yada Düzenle > Ölçüler' e gidin.
4. Bir örgü oluşturmak için aşağıdakilerden birini
yapın:
• Sol tıklama ile siyah noktalar, sağ tıklama ile
beyaz noktalar çizin. Çizimi hızlandırmak için
araçkutusundaki araçları kullanın.
• Dosya > Örgü' yü tıklayın ve Arahne
veritabanından bir örgü yükleyin.

Örgü boyutu
Tahar

Ayna

5. Çalışmanızı hızlandırmak için araçkutusundaki
araçları kullanın. Araçlar örgünün seçilen
kısmında da çalışır. Bir seçim yapmak için Shift +
sol fare tuşunu basılı tutarak fareyi hareket
ettirin.
6. Tarak veya regülatör raporunu değiştirmek için
aşağıdakilerden birini yapın:
• Araçkutusunun yanındaki Tarak ve Regülatör
alanlarına raporu yazın.
• Armürün sağında bulunan Regülatör sütununa
çizin. Sol tıklama siyah nokta sağ tıklama beyaz
nokta oluşturur. Regülatör siyah noktalarda
aktiftir.
Not: Örgünün birkısmını kopyalayıp yapıştırmak
istiyorsanız ilk önce kopyalamak istediğiniz alanı
seçin (Shift + sol fare tuşuna basılı tutup fareyi
sürükleyin). Daha sonta istediğiniz alanda sol fare
tuşunu basılı tutup fareyi hareket ettirerek
koyalama işlemini gerçekleştirin. Bitince seçimi iptal
etmek için araç kutusundaki
ikona tıklayın.

1 . Örgü > Düzenle' yi tıklayarak Örgü düzenle
penceresini açın.

Çözgüdeki kat
sayısı

Atkıdaki kat
sayısı

Tarak raporunun bitimi

Tarak raporu
Regülatör

Örgü

Armür
Çözgü raporu
Çözgü raporunun bitimi

3. Örgü düzenle penceresinde Araçlar > Çok
katlı düzenleme' yi seçin. Sağ üst köşede çözgü
ve atkı katlarının sayılarını (sistem) girin.
4. Örgü düzenle ve Çok katlı düzenleme
pencerelerinin ikisini de açık bırakın böylece kat
örgülerini ve bileşik örgüyü aynı zamanda
görebilirsiniz. Çok katlı düzenleme
penceresindeki tüm değişiklikler Örgü düzenle
penceresinde anında gözükür terside aynı
şekilde mümkündür.
5. Kesit görünümü için Örgü düzenle
penceresinde, Görünüm > Kesit görünüm' ü
tıklayın.
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İPLİK RENKLERİNİ NASIL DEĞİŞTREBİLİRİZ

6. Katlı örgüleri düzenlemek için aşağıdakilerden
birini yapın:
• Sol fare tuşu ile siyah noktaları, sağ fare tuşu
ile beyaz noktaları çizin. Çizimi hızlandırmak
için araçkutusundaki araçları kullanın.
• Dosya > Örgü yükle menüsüne gidin ve
Arahne veritabanından bir örgü yükleyin.

• Temel örgülerden birini yüklemek için 0-9 arası
bir tuşa basın.
7. Çok katlı düzenleme penceresinde örgüleri
kopyalamak için, örgünün etrafındaki gri alana
sol tıklayın. Örgü seçildiğinde ızgaraları kırmızı
olacaktır. Daha sonra örgüyü kopyalamak için
sağ tıklayın.

Kırmızı çizgiler kesit görünümü belirtilen iplikleri ifade eder

Kumaş kesit görünümü

1 . Renkleri düzenlemek için Kumaş > Renkler' i
seçin.
2. Seçim' e gidin ve kullanmak istediğiniz paleti
seçin örneğin PANTONE® for fashion and home.
3. PANTONE® paletinden sol fare tuşu ile bir renk
seçin ve sağ fare tuşu ile çözgü / atkı paletine o
rengi kopyalayın.
4. Arka zemin için bir renk seçin.
Uyarı! Renkleri düzenle penceresindeki
kopyalama sadece rengi kopyalar iplik özelliklerini
kopyalamaz.
Çözgü paleti

PANTONE ® paleti

Seçilen örgü
Sistem
Color of the background

Bileşik örgü

Çok katlı örgüler

Atkı paleti
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ÇÖZGÜ VEYA ATKI RAPORUNU NASIL
DEĞİŞTİRECEĞİZ
1 . Çözgü ve atkı raporlarını düzenlemek için
Kumaş > İplik raporu' na tıklayın.

2. Sol üst köşedeki açılır listeden raporu yazmak
istediğiniz birimi seçin (mm veya iplikler).
3. Çözgü ve atkı raporlarını yazın. Örneğin 5A1 0B
nin manası önce 5 tane A ipliği daha sonra 1 0
tane B ipliği demektir.
• Raporun bir kısmını çoğaltmak için yuvarlak
parantez kullanın. Örneğin 3(1 A1 B) nin manası
1 A1 B raporunu üç kez tekrar edin demektir:
1 A1 B1 A1 B1 A1 B
• Raporu belli bir sayıya kadar çoğaltmak için
köşeli parantez kullanın. Örneğin 5[1 A1 B] nin
manası 1 A1 B raporunu beş ipliğe kadar
tekrarlayın demektir: 1 A1 B1 A1 B1 A

4. Raporu hareket ettirmek, yansıtmak veya
uzatmak için araçlar kullanın.

Direkt kumaş simülasyonu üzerinde iplik raporu
çizmek

5. Eğer ihtiyaç olursa yeşil oklar ile çözgü
ve atkı raporlarını birbirine kopyalayabilirsiniz.
Çözgü ve atkı raporları arasında belirli bir ipliği
de koyalayabilirsiniz. Seçim = sol tıklama,
kopyalama = sağ tıklama, değiştirme = ortanca
tıklama.
Uyarı! Çözgü ve atkı raporlarını düzenle
penceresinde gerçekleşen kopyalama işlemi hem
renkleri hemde iplik özelliklerini kopyalar.

Çözgü ve atkı raporlarını değiştirmek için diğer bir
yol kumaş simülasyonu üzerinde çizim yapmaktır.

İpuçları: Harflerin sağ üst yanındaki yıldız işareti o
ipliğin kumaşta kullanıldığını gösterir. İplik harfi
üzerine tıklayarak, o ipliğin raporiçindeki yerini
görebilirsiniz. Entere basın mevcut kursörpozisyonu
kumaş içinde yanıp sönecektir.
mm olarak rapor boyutları

mm veya iplikleri seçin
Çözgü raporu

Çözgü paleti

İplik rapor boyutları
iplik harflerini sırala
Çözgü için araçlar

1 . Çizimi gerçekleştirmek için öncelikle Çözgü ve
atkı raporlarını düzenle penceresi açık
olmalıdır. Rapor boyutundaki toplam iplik
sayısını girin. Örneğin 500A (500 tane A ipliği).
Tamam' a tıklayın.
2. Çözgü ve atkı raporlarını düzenle penceresinde
çizmek istediğiniz ipliğin harfini seçin.
3. Kumaş simülasyonu üzerinde fare kursörü
seçilen rengi gösteren bir bobine yada mekiğe
dönüşür . Aşağıdakilerden birini yapın:
• Çizim için tıklayın ve sürükleyin.
• Doldurmak için Ctrl+tıklama.
• İlave etmek için Shift+tıklama.

Not: İplik paletindeki iplik harfine çift tıklama o
ipliği koruma altına alır. Korumalı ipliğin bulunduğu
alan değiştirilmeyecektir. Koruma ayrıca Örgü
düzenle penceresinde de çalışır.
Fare kursörü, çözgü
raporu çizmek için

Atkı için araçlar
Atkı raporu

Atkı paleti
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KUMAŞ SIKLIĞINI NASIL DEĞİŞTİRİRİZ

Sıklığın elle girilmesi

Teknik veriden alınan sıklık

1 . Sıklığı değiştirmek için Kumaş > Sıklık ve
kontrol' a tıklayın. Sıklık alanlarına bir değer
girilemiyorsa sol üst köşede yer alan Teknik
veriden alınan sıklık seçeneğindeki işareti
kaldırın. Aşağıdakilerden birini yapın:
• Çözgü ve atkı sıklıklarını girin.
• Kumaş rapor boyutunu cm olarak girin,
program sıklıkları hesaplayacaktır. Kumaş
raporu örgü ve iplik raporunun bileşiminden
oluşur.
Not: Teknikveriden alınan sıklık seçeneği işaretli
olmadığı zaman bazı kumaş simülasyon efektleri
görülmeyecektir(boş tarak dişleri, değişken sıklıklar,
regülatör).

1 . Teknik verileri Kumaş > Tüketim' e tıklayarak
giriniz. Tezgah ayarlarını bilmeniz gerekecektir.
2. Gerekli bilgileri girin. Kumaş eni ile ilgili tüm
değişkenler kenarları dikkate almaz.

3. Eğer bir alan kırmızı olursa değişkenlerden biri
hatalı demektir. Onu elle düzeltin yada
otomatik olarak düzeltmek için lambaya
tıklayın.
4. Teknik veriden alınan sıklık seçeneğini
işaretleyin.

Kumaş teknik
verilerinin girildiği
alanlar

Tekin veriden alınan
sıklık işaretlenmemiş
Çözgü sıklığı
Yatay rapor
boyutu
Dikey rapor
boyutu
Atkı sıklığı

Teknik veriden
alınan sıklık
seçeneğini
işaretleyin
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İPLİK ÇAPI NASIL DEĞİŞTİRİLİR

KUMAŞ NASIL KAYDEDİLİR

1 . İplikler penceresini açmak için
Kumaş > İplikler' e tıklayın.

1 . Kumaşı kaydetmek için

2. Paletteki harflerin sağ üst köşesindeki yıldız
işareti kumaşta hangi ipliklerin kullanıldığını
gösterir. Düzenlemek istediğiniz ipliğe tıklayın.

2. Kumaşı kaydetmek istediğiniz dizini seçin.
• Üst sol köşedeki satıra yazarak arayın.
• Dizinler kısmındaki İki nokta (..) üzerine çift
tıklayarak bir üst dizine çıkabilirsiniz.
• Dizin ismine çift tıklayın.

Dosya > Kumaşı farklı kaydet' i tıklayın.

3. İplik numarası için birim seçin, iplik numarasını
ve kat sayısını girin.
4. İplik simülasyonunu büyütün ve istenen iplik
çapını elde etmek için boyut faktörünü azaltın
veya çoğaltın.
Uyarı! İplikler penceresinde gerçekleşen kopyalama
işlemi renk hariç diğeriplik özelliklerini kopyalar.
Atkı paleti
Çözgü paleti

İplik numara birimi

3. Kumaş ismi yazın veya
ikonuna tıklayarak
etiket özelliklerine göre bir tane isim
oluşturunuz.

Not: Kumaşı kaydederken bu özelliklerde
kaydedilmiş olacaktır: örgü, iplik raporu, kullanılan
renkler, kullanılan iplikler, teknik veriler, sıklık,
regülatör, tarak raporu. Kumaşı kaydetme, kumaşı
görüntü olarak kaydetmez.
Dizin satırı. Dizinler kesme işareti / ile ayrılmıştır
Varsayılan dizin fabrics' tir

Yarn simulation
Mevcut dizindeki
dosyalar

Mevcut dizindeki alt dizinler
Çift tıklama sizi bir dizin yukarı götürür

KUMAŞ SİMÜLASYONUNU GÖRÜNTÜ OLARAK
NASIL KAYDEDERİZ
1 . Dosya > Kumaşı yazıcıda yazdır' a tıklayın.

2. Yazıcı ayarlarına tıklayarak dosya tipini (JPG,
PNG,TIFF,...) seçin. İstenen DPI' yı seçin. Tamam'
a tıklayın.
3. Sağ üst köşede çıktı boyutlarını girin.
4. Çıktınızda görmek istediğiniz özellikleri
işaretleyiniz.

Yazdırma boyutlarını girin
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ÖRGÜ VE ARMÜRÜ GÖRÜNTÜ OLARAK
NASIL KAYDEDERİZ
1 . Örgü düzenle penceresini açmak için
Örgü > Düzenle' ye gidin veya kumaş
simülasyonu üzerine sağ tıklayın.

2. Örgü düzenle penceresinde, Dosya > Örgüyü
yazdır' a gidin. Yazıcı ayarları' na tıklayarak
dosya tipini (JPG, PNG,TIFF,...) seçin . İstenen
DPI' yı seçin. Tamam' a tıklayın.

Bir PDF dosyası oluşturmak isterseniz bir web
tarayıcıda teknik veri sayfasını açın (bir önceki
aşamada Yazdır butonuna tıklayın).
Web tarayıcıda Dosya > Yazdır' a gidin.
Tarayıcınıza bağlı olarak PDF veya Dosyaya yazdır
> PDF' yi seçin. Dosyaya bir isim verin ve Yazdır
veya Kaydet' e tıklayın.

3. Sağ üst köşede bulunan çıktı boyutlarını girin.
4. Çıktıda görmek istediğiniz özellikleri işaretleyin.
Armür bu özelliklerden biridir.
Örgü boyutu

Kayıtlı dosyanın yeri

TEKNİK VERİ SAYFASI NASIL KAYDEDİLİR

1 . Dosya > Teknik veriyi HTML olarak kaydet' e
gidin.
2. Teknik veri sayfasında görmek istediğiniz
özellikleri işaretleyin ve aşağıdakilerden birini
yapın:
• Teknik veri sayfasını kaydetmek için Tamam' a
tıklayın. Dosya yeri hakkındaki bilgi sol alt
köşede yazılıdır.
• Teknik veri sayfasını bir web tarayıcıda açmak
için Yazdır' a tıklayın ve aynı zamanda onu
kaydedin.

Teknik veri sayfası
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