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หมายเหต ุ
การทำงานเรียนรู้ การออกแบบลายผ ้าแจ ๊คการ์ดด ้วยโปรแกรม ArahWeave, ควรทำการอ ่านในส่วนด ๊อบบ ี้ก ่อน.
การวาดลายทอ, การเปล ี่ยนสีด ้าย,แพทเทริ์นด ้ายย ืนและพ ุ่ง ,เส้นผ ่าศูนย ์กลางเส้นด ้าย ,และการบนัท ึกผ ้า หรือการจำลองภาพผ ้า ซึ่งจะเหม ือนกนัท ั้งด ๊อบบ ี้และแจ ๊คการ์ด .
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กา รแปลงภาพไป เป ็นล ายแจ ๊คก า ร ์ด

ค ุณสามารถสร้างลายแจ ๊คการ์ด จากภาพ
โดยกำหนดลายทอให ้แต ่ละสีในภาพ

1. เป ิดหน้าต ่าง แปลงลายแจ ๊คการ์ด โดยไปที่
ลายทอ >การแปลงลายแจค๊การด์

ชื่อภาพ

ขนาดภาพ จำนวนสีในภาพ
ย ่อ/ขยาย

ชนิดการแปลงลาย

จำนวนเส้นด ้ายย ืน

จำนวนเส้นด ้ายพ ุ่ง

สีในภาพ

ช่องสำหรบัใส่ลายทอในแต ่ละสี

กล ่องเครื่องม ือ

การกำหนดลายทอของแต ่ละส ีในภาพ

เล ือกสี/ลายทอ

1. คล ิกเล ือกสีท ี่ต ้องการ กำหนดลายทอ
ค ุณสามารถเล ือกสีได ้โดยตรงจากภาพ

2.ในการกำหนดลายให ้ ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดดงันี้
• ทำการเล ือกลายจาก ฐานข ้อม ูล โดยเล ือกเมนู
เล ือกลาย > โหลดลาย

• โหลดลายพื้นฐาน โดยไปที่เมนู เล ือกลาย>
โหลดลายเริ่มตน้ หรือใช้ค ีย ์ลดั ตวัเลข 1, 2, 3. . .

• คล ิกท ี่ป ุ่ม นำลายไปแก ้ไข แล ้วทำการวาด
ลายที่ต ้องการ เม ื่อเรียบร้อย ให ้นำมนัเข ้ากลบัใน
หน้าต ่างแปลงลายโดยคล ิกท ี่ป ุ่ม

3. ถ ้าค ุณใช้ลายท ี่คล ้ายๆกนัสำหรบัสีอ ื่นๆ สามารถ
คดัลอกจากสีหนึ่งไปยงัสีอ ื่นได ้ โดยใช้เม ้าส์ซ้าย
สำหรบัเล ือกลายต ้นแบบ และเม ้าส์ขวาในการคดั
ลอกลงไป ทำการดดัแปรลายที่คดัลอกไป

4. ใช้เครื่องม ือ จากกล ่องเครื่องม ือ กลบัด ้าน
สลบัขาวดำ เล ื่อน หม ุน หรือตะแคงลาย

นำลายกลบัมา

นำลายไปแก ้ไข

2. ไปที่เมนู ภาพ > โหลด เพ ื่อทำการโหลดภาพ
โดยเป ็นภาพที่การกำหนดสีแล ้ว โดยโปรแกรมวาดภาพ
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ขนาดภาพ

ป ุ่มความหนาแน่น

จำนวนเส้นด ้ายย ืน

จำนวนเส้นด ้ายพ ุ่ง

สีในภาพ

ช่องสำหรบัใส่ลายทอในแต ่ละสี

การสรา้งลายแจค๊การด์

1. หลงัจากการกำหนดลวดลายทอให ้ท ุกๆสีแล ้ว
สามารถคล ิกท ี่ป ุ่มความหนาแน่น
เพ ื่อให ้โปรแกรมคำนวณจำนวนเส้นพ ุ่งให ้ ตามความ
หนาแน่นท ี่กำหนด และจำนวนเส้นย ืนทั้งหมดที่ใช้
(ไม ่ต ้องทำหวัข ้อนี้ ถ ้ารูปภาพได ้ถ ูกวาดใน
ความหนาแน่นท ี่ถ ูกต ้องแล ้ว)

2. คล ิกท ี่ป ุ่มตกลง เพ ื่อทำการสร้างลายผ ้าแจ ๊คการ์ด
และวาดการจำลองภาพผ ้าใหม

การแก ไ้ขด า้ยลอยข า้มยาว

1.เป ิดหน้าต ่าง แก ้ไขลายทอ โดยไปที่ เมนู ลายทอ >
แกไ้ข

2. ในหน้าต ่างแก ้ไขลายทอ ไปที่เมนู แกไ้ข >
ลายลอยขา้มยาว

3. หน้าต ่าง ดา้ยลอยขา้ม จะแสดงข ึ้นมา
ให ้ทำการป ้อน ความยาว ด ้ายลอยข ้ามท ี่รีบได ้
สำหรบัด ้ายย ืน และ พ ุ่ง บนด ้านบน หรือหลงัผ ้า

4. ถ ้าค ุณเป ิดการใช้งาน ทำเครื่องหมายดา้ยลอย
ด ้ายลอยข ้าม จะถ ูกทำเครื่องหมายสี ในหน้าต ่าง
แก ้ไขลายทอ

5. คล ิกท ี่ป ่ม แก ้ไขด ้ายลอยข ้าม หน้าและหลงัผ ้า

ด ้ายลอยข ้ามย ืนด ้านหน้าผ ้า

จำนวนเส้นด ้ายท ี่ลอยข ้าม
สูงสุด

ความยาวด ้ายลอยข ้าม มม.

ด ้ายลอยข ้ามพ ุ่งด ้านหน้าผ ้า ทำเครื่องหมายบนด ้
ายลอยข ้าม

3. ค ุณสามารถมองด ูลายทอแจ ๊ตการ์ด ได ้โดยไปที่เมนู
ลายทอ > แกไ้ข บนหน้าต ่างหลกั
หรือใช้ป ุ่มขวาเม ้าส์คล ิก ลงบนภาพผ้า

หมายเหต ุ ถ ้าค ุณได ้รบัข ้อม ูลเต ือน
ในช่องเล ือกลายทอบนหน้าต ่างแปลง
มนัหมายความว ่าขนาดลายทอหารไม ่ลงตวั
กบัขนาดของภาพให ้ไปที่ เมนู การแปลง >
ปรับขนาดแจค๊การด์ใหห้ารลงตัว ,
ถ ้าเป ็นผ ้าท ี่ไม ่ใช่แบบรีพ ีท
การหารไม ่ลงตวัไม ่ต ้องคำนึงถ ึง

การเต ือนลายทอหารไม ่ลงต วั
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การบ ันท ึกการด์สำหร ับการผล ิต

1. ไปที่เมนู ลายทอ > บันทึกการด์สำหรับการผลิต

2. ในหน้าต ่าง บันทึกการด์สำหรับการผลิต
ให ้ป ้อนจำนวนเข ็ม ท ี่ม ีบนเครื่องทอ
ที่ม ุมซ้ายด ้านบนของหน้าต ่าง

3. ทำการกำหนดผงัของเข ็ม โดยทำการเล ือกหน้าท ี่
และจำนวน เข ็มท ี่ใช้ในแต ่ละส่วน

4. ทำการเล ือกฟอร์แมทเครื่องของค ุณ จากตวัอย ่างเป ็น
Stäubli JC5.

5. ทำการบนัท ึกการกำหนดผงั ไว ้ใช้ต ่อไป โดยไปที่เมนู
ไฟล์ > บันทึกผังเครื่องทอ กำหนดชื่อ
แล ้วคล ิกท ี่ป ุ่ม ตกลง

6. ทำการเล ือกลายทอของริมผ ้า
โดยกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดดงันี้
• ดบัเบ ิ้ลคล ิกท ี่ช่อง ริมผ ้า เพ ื่อเป ิดหน้าต ่างเล ือกลาย
ให ้ทำการ เล ือกลายในฐานข ้อม ูล

• ให ้คล ิกท ี่ช่องกำหนดริมผ ้า แล ้วกดป ่มค ีย ์บอร์ดลดั
สำหรบัลาย พ ื้นฐาน 2 ลายขดั 3 ลายสอง 4
ลายก ้างปลา 5. . . . . .

• คล ิกท ี่ช่องกำหนดริมผ ้า แล ้วคล ิกท ี่ป ุ่ม
เพ ื่อเป ิดหน้าต ่าง แก ้ไขลาย
ทำการวาดลายที่ต ้องการแล ้วด ึงมนัในหน้าต ่าง โดย
คล ิกท ี่ป ุ่ม

หมายเหต ุ เม ื่อผงัได ้ถ ูกทำการบนัท ึก
ค ุณสามารถทำการโหลด มาใช้ ผ ่านเมนู เล ือก >
ผังเครื่องทอของคุณ
ในการกำหนดผงัท ี่ค ุณใช้ประจำเป ็นค ่าเริ่มต ้น
ให ้ทำการโหลด ผงัท ี่ต ้องการมาบนหน้าต ่าง แล ้วไปที่เมนู
ช่วยเหลือ > การปรับแต่ง
ที่อย ู่ม ุมบนขวาของหน้าต ่างหลกั แล ้วคล ิกท ี่ป ุ่ม ตกลง
บนหน้าต ่าง การปรบัแต ่ง

จำนวนเข ็ม

นำลายไปหน้า
ต ่างแก ้ไขลาย

ด ีงลายจากหน้า
ต ่างแก ้ไขลาย

ช่องกำหนด
ริมผ ้า

ชื่อไฟล ์
เล ือกหน้าท ี่ของเข ็ม จากรายการท ี่ให ้เล ือก

จำนวนเข ็มในแต ่ละฟงัชั่น

ตำแหน่งท ี่จะใช้บนัท ึก

ฟอร์แมทแจ ๊คการ์ด

ไอคอนบนเดสท ็อป
จากการบนัท ึกการ์ด
สามารถคดัลอกไปยงั
ย ูเอสบ ี หรือส่งแนบไป
ในอ ีเมล ์ได ้
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