ArahWeave® การเริ่ม ใช้ง านแจ๊ค การ์ด แบบรวดเร็ว

ร า ย ล ะ เ อ ีย ด

สิ่ง ที่ค ุณ จะเรีย นรู้:

การแปลงภาพไปเป็น ลายทอแจ๊ค การ์ด
การกำหนดลายทอ บนแต่ล ะสีข องภาพ
การสร้า งลายทอแจ๊ค การ์ด
การแก้ไ ขด้า ยลอยข้า มยาว
การบัน ทึก การ์ด แจ๊ค การ์ด เพื่อ นำไปผลิต

หมายเหตุ
การทำงานเรีย นรู้ การออกแบบลายผ้า แจ๊ค การ์ด ด้ว ยโปรแกรม ArahWeave, ควรทำการอ่า นในส่ว นด๊อ บบี้ก ่อ น.
การวาดลายทอ, การเปลี่ย นสีด ้า ย,แพทเทริ์น ด้า ยยืน และพุ่ง ,เส้น ผ่า ศูน ย์ก ลางเส้น ด้า ย ,และการบัน ทึก ผ้า หรือ การจำลองภาพผ้า ซึ่ง จะเหมือ นกัน ทั้ง ด๊อ บบี้แ ละแจ๊ค การ์ด .
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การกำหนดลายทอของแต่ล ะสีใ นภาพ

ก า รแป ล ง ภ า พ ไป เป ็น ล า ย แจ ๊ค ก า ร์ด
คุณ สามารถสร้า งลายแจ๊ค การ์ด จากภาพ
โดยกำหนดลายทอให้แต่ล ะสีในภาพ

2. ไปที่เมนู ภาพ > โหลด เพื่อ ทำการโหลดภาพ
โดยเป็น ภาพที่ก ารกำหนดสีแล้ว โดยโปรแกรมวาดภาพ

1. เปิด หน้า ต่า ง แปลงลายแจ๊ค การ์ด โดยไปที่

1. คลิก เลือ กสีท ี่ต ้อ งการ กำหนดลายทอ
คุณ สามารถเลือ กสีได้โดยตรงจากภาพ
2.ในการกำหนดลายให้ ทำสิ่ง หนึ่ง สิ่ง ใดดัง นี้
• ทำการเลือ กลายจาก ฐานข้อ มูล โดยเลือ กเมนู

ลายทอ >การแปลงลายแจ๊ค การ์ด

เลือ กลาย > โหลดลาย

• โหลดลายพื้น ฐาน โดยไปที่เมนู เลือ กลาย>
โหลดลายเริ่ม ต้น หรือ ใช้ค ีย ์ล ัด ตัว เลข 1, 2, 3...
• คลิก ที่ป ุ่ม นำลายไปแก้ไข
แล้ว ทำการวาด
ลายที่ต ้อ งการ เมื่อ เรีย บร้อ ย ให้น ำมัน เข้า กลับ ใน
หน้า ต่า งแปลงลายโดยคลิก ที่ป ุ่ม

ชื่อ ภาพ
ขนาดภาพ

ย่อ /ขยาย

จำนวนสีใ นภาพ

3. ถ้า คุณ ใช้ล ายที่ค ล้า ยๆกัน สำหรับ สีอ ื่น ๆ สามารถ
คัด ลอกจากสีห นึ่ง ไปยัง สีอ ื่น ได้ โดยใช้เม้า ส์ซ้า ย
สำหรับ เลือ กลายต้น แบบ และเม้า ส์ข วาในการคัด
ลอกลงไป ทำการดัด แปรลายที่ค ัด ลอกไป
4. ใช้เครื่อ งมือ จากกล่อ งเครื่อ งมือ
สลับ ขาวดำ
เลื่อ น
หมุน

สีใ นภาพ
ช่อ งสำหรับ ใส่ล ายทอในแต่ล ะสี
นำลายกลับ มา
ชนิด การแปลงลาย
เลือ กสี/ ลายทอ

จำนวนเส้น ด้า ยพุ่ง
จำนวนเส้น ด้า ยยืน

นำลายไปแก้ไ ข
กล่อ งเครื่อ งมือ

กลับ ด้า น
หรือ ตะแคงลาย
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การสร้า งลายแจ๊ค การ์ด

การแก้ไ ขด้า ยลอยข้า มยาว

1. หลัง จากการกำหนดลวดลายทอให้ท ุก ๆสีแล้ว
สามารถคลิก ที่ป ุ่ม ความหนาแน่น
เพื่อ ให้โปรแกรมคำนวณจำนวนเส้น พุ่ง ให้ ตามความ
หนาแน่น ที่ก ำหนด และจำนวนเส้น ยืน ทั้ง หมดที่ใช้
(ไม่ต ้อ งทำหัว ข้อ นี้ ถ้า รูป ภาพได้ถ ูก วาดใน
ความหนาแน่น ที่ถ ูก ต้อ งแล้ว )
2. คลิก ที่ป ุ่ม ตกลง เพื่อ ทำการสร้า งลายผ้า แจ๊ค การ์ด
และวาดการจำลองภาพผ้า ใหม
ขนาดภาพ

3. คุณ สามารถมองดูล ายทอแจ๊ต การ์ด ได้โดยไปที่เมนู
ลายทอ > แก้ไข บนหน้า ต่า งหลัก
หรือ ใช้ป ุ่ม ขวาเม้า ส์ค ลิก ลงบนภาพผ้า
หมายเหตุ ถ้า คุณ ได้รับ ข้อ มูล เตือ น
ในช่อ งเลือ กลายทอบนหน้า ต่า งแปลง
มัน หมายความว่า ขนาดลายทอหารไม่ล งตัว
กับ ขนาดของภาพให้ไปที่ เมนู การแปลง >
ปรับ ขนาดแจ๊ค การ์ด ให้ห ารลงตัว ,
ถ้า เป็น ผ้า ที่ไม่ใช่แบบรีพ ีท
การหารไม่ล งตัว ไม่ต ้อ งคำนึง ถึง

1.เปิด หน้า ต่า ง แก้ไขลายทอ โดยไปที่ เมนู ลายทอ >

แก้ไข

2. ในหน้า ต่า งแก้ไขลายทอ ไปที่เมนู แก้ไข >

ลายลอยข้า มยาว

3. หน้า ต่า ง ด้า ยลอยข้า ม จะแสดงขึ้น มา
ให้ท ำการป้อ น ความยาว ด้า ยลอยข้า มที่รีบ ได้
สำหรับ ด้า ยยืน และ พุ่ง บนด้า นบน หรือ หลัง ผ้า
4. ถ้า คุณ เปิด การใช้ง าน ทำเครื่อ งหมายด้า ยลอย
ด้า ยลอยข้า ม จะถูก ทำเครื่อ งหมายสี ในหน้า ต่า ง
แก้ไขลายทอ
5. คลิก ที่ป ่ม แก้ไขด้า ยลอยข้า ม หน้า และหลัง ผ้า
จำนวนเส้น ด้า ยที่ล อยข้า ม
สูง สุด
ความยาวด้า ยลอยข้า ม มม.
ด้า ยลอยข้า มยืน ด้า นหน้า ผ้า

สีใ นภาพ
ช่อ งสำหรับ ใส่ล ายทอในแต่ล ะสี

การเตือ นลายทอหารไม่ล งตัว

จำนวนเส้น ด้า ยยืน
ด้า ยลอยข้า มพุ่ง ด้า นหน้า ผ้า

จำนวนเส้น ด้า ยพุ่ง
ปุ่ม ความหนาแน่น

ทำเครื่อ งหมายบนด้
ายลอยข้า ม
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การบัน ทึก การ์ด สำหรับ การผลิต
1. ไปที่เมนู ลายทอ > บัน ทึก การ์ด สำหรับ การผลิต
2. ในหน้า ต่า ง บัน ทึก การ์ด สำหรับ การผลิต
ให้ป ้อ นจำนวนเข็ม ที่ม ีบ นเครื่อ งทอ
ที่ม ุม ซ้า ยด้า นบนของหน้า ต่า ง
3. ทำการกำหนดผัง ของเข็ม โดยทำการเลือ กหน้า ที่
และจำนวน เข็ม ที่ใช้ในแต่ล ะส่ว น

จำนวนเข็ม

4. ทำการเลือ กฟอร์แมทเครื่อ งของคุณ จากตัว อย่า งเป็น
Stäubli JC5.

ดีง ลายจากหน้า
ต่า งแก้ไ ขลาย

5. ทำการบัน ทึก การกำหนดผัง ไว้ใช้ต ่อ ไป โดยไปที่เมนู
ไฟล์ > บัน ทึก ผัง เครื่อ งทอ กำหนดชื่อ
แล้ว คลิก ที่ป ุ่ม ตกลง

นำลายไปหน้า
ต่า งแก้ไ ขลาย

จำนวนเข็ม ในแต่ล ะฟัง ชั่น

6. ทำการเลือ กลายทอของริม ผ้า
โดยกระทำสิ่ง หนึ่ง สิ่ง ใดดัง นี้
• ดับ เบิ้ล คลิก ที่ช่อ ง ริม ผ้า เพื่อ เปิด หน้า ต่า งเลือ กลาย
ให้ท ำการ เลือ กลายในฐานข้อ มูล
• ให้ค ลิก ที่ช่อ งกำหนดริม ผ้า แล้ว กดป่ม คีย ์บ อร์ด ลัด
สำหรับ ลาย พื้น ฐาน 2 ลายขัด 3 ลายสอง 4
ลายก้า งปลา 5......
• คลิก ที่ช่อ งกำหนดริม ผ้า แล้ว คลิก ที่ป ุ่ม
เพื่อ เปิด หน้า ต่า ง แก้ไขลาย
ทำการวาดลายที่ต ้อ งการแล้ว ดึง มัน ในหน้า ต่า ง โดย
คลิก ที่ป ุ่ม

ช่อ งกำหนด
ริม ผ้า

ไอคอนบนเดสท็อ ป
จากการบัน ทึก การ์ด
สามารถคัด ลอกไปยัง
ยูเ อสบี หรือ ส่ง แนบไป
ในอีเ มล์ไ ด้

หมายเหตุ เมื่อ ผัง ได้ถ ูก ทำการบัน ทึก
คุณ สามารถทำการโหลด มาใช้ ผ่า นเมนู เลือ ก >

ผัง เครื่อ งทอของคุณ

ในการกำหนดผัง ที่ค ุณ ใช้ป ระจำเป็น ค่า เริ่ม ต้น
ให้ท ำการโหลด ผัง ที่ต ้อ งการมาบนหน้า ต่า ง แล้ว ไปที่เมนู

ช่ว ยเหลือ > การปรับ แต่ง

ที่อ ยู่ม ุม บนขวาของหน้า ต่า งหลัก แล้ว คลิก ที่ป ุ่ม ตกลง
บนหน้า ต่า ง การปรับ แต่ง

ฟอร์แ มทแจ๊ค การ์ด
เลือ กหน้า ที่ข องเข็ม จากรายการที่ใ ห้เ ลือ ก

ชื่อ ไฟล์

ตำแหน่ง ที่จ ะใช้บ ัน ทึก
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