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Not
ArahWeave ile jakardesenlendirme çalışmadan önce lütfen armürbölümünü okuyunuz.
Örgü çizimi, iplik renklerinideğiştirmek, çözgü veya atkı raporları, kumaş sıklığı, iplik çapları, kumaş veya kumaş simülasyonunu kaydetmekarmürve jakar için aynıdır.
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BİR GÖRÜNTÜYÜ BİR JAKAR ÖRGÜYE
NASIL DÖNÜŞTÜRÜRÜZ

Görüntüdeki herbir renge farklı bir örgü atayarak
bir jakar örgü oluşturabilirsiniz.

1 . Jakar dönüşüm penceresini açmak için Örgü >
Jakar dönüşümü' ne tıklayın.

Görüntünün ad ı

Görüntü boyutu Renk sayısı
Büyütme

Jakar dönüşüm tipi

Jakar örgüsündeki çözgü sayısı

Jakar örgüsündeki atkı sayısı

Görüntüdeki renkler

Herbir renk için örgü girme alanı

Araçkutusu

GÖRÜNTÜDEKİ HERBİR RENK İÇİN
ÖRGÜLERİ NASIL TANIMLARIZ

Seçi len renk / örgü

1 . Örgü atamak istediğiniz bir rengin üzerine
tıklayarak onu seçin.Ayrıca rengi doğrudan
görüntü üzerinden de seçebilirsiniz.

2. Bir örgü tanımlamak için aşağıdakilerden birini
yapın:
• Örgü seç > Örgü yükle' ye giderek Arahne
veritabanından bir örgü seçin.

• Örgü seç > Geçerli olanı yükle' ye tıklayarak
temel örgülerden birini yükleyin yada kısayol
tuşlarını kullanın 0, 1 , 2, 3, 4, ...

• Düzenleyiciye örgü aracına tıklayın ve kendi
örgünüzü oluşturun. Sol tıklama = siyah nokta,
sağ tıklama beyaz nokta. Örgünüzü
oluşturduktan sonra Düzenleyiciden örgü
aracına tıklayın .

3. Farklı renkler için aynı örgüleri kullanıyorsanız
örgüleri bir renkten diğerine kopyalayın. Sol
tıklama ile örgüyü seçin sağ tıklama ile
kopyalayın. Daha sonra kopyaladığınız örgüyü
düzenleyebilirsiniz.

4. Örgüleri yansıtmak , dönüştürmek ,
hareket ettirmek , döndürmek veya
kaydırmak için araç kutusundaki araçları
kullanın.

Düzenleyiciden örgü getirme

Düzenleyiciye örgü gönderme

2. Görüntüler > Görüntü yükle' ye gidin ve bir
görüntü yükleyin. Görüntü indeks (dizinlenmiş-8
bit) renk modunda olmalıdır. Böyle bir
görüntüyü ArahPaint ile oluşturabilirsiniz.
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Görüntü boyutu

Sıklık tuşu

Örgüdeki çözgü sayısı

Örgüdeki atkı sayısı

Renkler

Örgüler

BİR JAKAR ÖRGÜ NASIL OLUŞTURULUR

1 .Tüm örgüleri tanımladıktan sonra sıklık ve çözgü
sayısına göre atkı sayısını hesaplamak için Sıklık
tuşuna tıklayın. Eğer görüntü kumaş sıklığında
çizildi ise bu adımı atlayın.

2. Jakar örgüsünü ve kumaş simülasyonunu
yeniden oluşturmak için Tamam' a tıklayın.

UZUN YÜZMELERİ NASIL DÜZELTİRİZ

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

2. Örgü düzenle penceresinde Düzenle > İplik
yüzmesi' sini tıklayın.

3. İplik yüzmesi penceresi açılacaktır. Kumaşın ön /
arka yüzü için kabul edilebilir maksimum çögü
ve atkı yüzemelerini girin.

4. Uzun atlamaları işaretle kutucuğunu
işaretlerseniz uzun atlamalar Örgü düzenle
penceresinde (çözgü- kırmızı , atkı-eflatun ile)
belirtilecektir.

5. Ön ve arka yüzdeki yüzmeleri düzelt' e tıklayın.

Ön yüzde çözgü yüzmeleri

uzun yüzmelere sahip
iplik sayı larımm olarak yüzme uzunluğu

Ön yüzde atkı yüzmeleri

uzun yüzmeleri işaretle

3. Ana penceredeki Örgü > Düzenle' ye tıklayarak
veya kumaş simülasyonu üzerine sağ tıklayarak
jakar örgüsünü görebilirsiniz.

Not: Örgüde bölünemezlikuyarısı alırsanızbunun
manası örgü boyutu görüntü boyutunu eşit olarak
bölemiyordemektir. Dönüşüm > Jakarboyutunu
bölünebilecekşekilde ayarla'ya gidin yada farklı
birörgü seçin. Kumaş çoğaltılmayacaksa
bölünebilirlikmesele değildir.

Bölünemeyen örgü uyarısı
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JAKAR KARTLARIN I ÜRETİM İÇİN NASIL
KAYDEDERİZ

1 . Örgü > Üretim için kartları kaydet' e gidin.

2. Üretim için kartları kaydet penceresinde sol üst
köşeye tezgahınızın kanca sayısını girin.

3. Kanca fonksiyonlarını ve herbir fonksiyondaki
kanca sayısını seçerek kanca düzeninizi girin.

4. Tezgah formatınızı seçin. Örneğin Stäubli JC5.

5. Yapmış olduğunuz ayarları ileride de
kullanabilmek için Dosya > Tezgah düzenini
kaydet' e tıklayın. Bir isim yazın ve Tamam' a
tıklayın.

6. Kenarlara bir örgü seçmek için aşağıdakilerden
birini yapın:
• Kenar alanına çift tıklayarak açılan yükleme
penceresi vasıtasıyla veritabanından bir örgü
yükleyin.

• Kenar alanına tıklayın ve temel örgülerden
birini girmek için kısayol tuşlarına tıklayın: 2 =
bezayağı örgü, 3 = dimi, 4 = kırık dimi.

• Kenar alanına tıklayın ve daha sonra kendi
örgünüzü oluşturmak için Düzenleyiciye örgü
ikonuna tıklayın. Örgünüzü oluşturduktan
sonra Düzenleyiciden örgü ikonuna
tıklayın.

Not: Tezgah düzenibirkezkaydedilince istediğiniz
zaman onu "Seçim > Tezgah düzeniniz"vasıtasıyla
yükleyebilirsiiz.
Belirlibirtezgah düzeninivarsayılan olarak seçmek
için önce tezgah düzeniniyükleyin daha sonra sağ
üstköşedekiYardım > Ayarları kaydet'e tıklayın
ve Tamam'a tıklayın.

Toplam kanca sayısı

Düzenleyiciye örgü

Düzenleyiciden örgü

Kenar

Dosya ad ı
Açı lı r listeden kanca fonksiyonunu seçin

Herbir fonksiyon için
kanca sayısı

Kaydetme yeri

Jakar formatı

Kaydettikten sonra
Masaüstündeki
ikon. E-posta ' ya
dosya olarak
ekleyip
gönderebilirsin iz
yada USB' ye
kopyalayabilirsin iz.
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