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KANGAS NÄKYMÄ ARAHWEAVE: SSA

ArahWeave avautuu oletusnäkymään. Kankaan
ensimmäinen lanka on vasemmassa alakulmassa.

Oletusnäkymän vaihto:

Vaihtaaksesi oletusnäkymän, avaa kangas ja
valitse Help oikeasta yläkulmasta.Valitse Aseta
nykyinen kangas oletukseksi.

Ohjelman nimi ja versio
Tiedoston nimi

Kankaan mal l ikerran koko lankoina

Zoom
Näkymän tarkkuus

Punainen = muutos tal lentamatta
Vihreä = muutokset tal lennettu

Hi iren kursori . Kl ikkaa ja vedä
panoroidaksesi Kursorin loimi ja kude

asema

Kangas jäl j i telmä

Vi ivoi tin cm, vaihtuu kl ikkaamal la langoiksi

Kankaan mall ikerran koko

Yhdistelmä seuraavista mall ikerroista:

• sidos

• lanka mall i

• langat kaiteessa / säädin

Jos nämä ovat ovat jaol l isia keskenään, ni in kankaan

mall ikerta on sama kuin suurin mall ikerta. Jos ne eivät ole

jaol l isia, ni in kankaan mall ikerta on pienin mall ikerta, jol la

kaikki kolme mall ikertaa ovat jaol l isia.

Miten tehdä ensimmäinen kangas ArahWeave: l la

Kankaan luomiseksi on määriteltävä viisi asiaa:
• sidos (lankojen lomitus)
• langan värit
• loimi- ja kude- mall i (lankojen järjestys)
• kankaan tiheys
• langan ominaisuudet

Zoom

Lähennä ja loitonna toiminto voidaan tehdä eri tavoin:

• val itse zoom valikosta

• paina näppäimistön + tai - painiketta

• pidä Ctrl-näppäintä painettuna ja kierrä hiiren rul laa

• paina pikanäppäimiä 0 - 9 tai Ctrl + 0 - 9

Zoom 1 näyttää todell isen koon.

Näkymät

Sidos =
mal l ikerran
sidos

Kokonaisuus =
näyttää langan
väri t, oh i ttaa
kankaan tiheyden

Simulaatio =
real istinen kankaan
simulointi , numerot
vi i ttaavat simulaation
laatuun

Varjostettu
kokonaisuus =
kokonaisuus
jossa on l isätty
sävyjä

Valinta, kopiointi ja vaihto:

Vasen = valinta

Oikea = kopioi

Keskimmäinen (rul la) = vaihto
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Kaiteeseen pujotus

Kaide pujotuksen mal l ikerran loppu

Ni isintä

Vedos (tai Pujotus)

1 . Voit avata Sidos-editorin val itsemalla Sidos >
Muokkaa tai kl ikkaamalla hi iren oikealla
painikkeella kankaan simulointia/jäl j i telmää.

2. Jos haluat näyttää mall in ja kaiteeseen pistelyn,
val itse Näytä> Dobby.

3. Voit muuttaa sidoksen kokoa hiiren
keskimmäisel lä kl ikkamalla harmaata aluetta, loimi
/ kude-kuvion vieressä. Tai si irry Muokkaa> Mitat.

4. Jos haluat tehdä sidoksen, tee jokin seuraavista:
• Piirrä mustia pisteitä vasemmalla ja valkoisia
pisteitä oikealla painikkeella. Nopeuta piirtämistä
työkalurivin työkalui l la.

• Siirry Tiedosto> Selaa ja lataa valmis sidos
Arahnen tietokannasta.

5. Käytä työkalupaketin työkaluja työn
nopeuttamiseen. Työkalut toimivat myös sidoksen
valitul la osalla. Voit tehdä valinnan hiirel lä
pitämällä Shift-näppäintä painettuna.

6. Jos haluat vaihtaa kaide pistelyn tai säätimen,
tee jokin seuraavista:

• Kirjoita kaide ja säädin-kenttään työkalupakin
vieressä.

• Piirrä säätimen sarakkeeseen mall in vieressä.
Vasen painike tekee mustan pisteen, oikea tekee
valkoisen pisteen. Säädin toimii mustal la pisteel lä.

M ITEN SIDOS PI I RRETÄÄN MON I KERROS S I DOKSEN TEKO

1 . Avaa Muokkaa sidosta -ikkuna avaamalla Sidos>

Muokkaa.

2. Siirry uudessa ikkunassa Muokkaa> Mitat ja

aseta sidoksen koko ja järjestelmä. Järjestelmä on

loimissa ja kuteissa olevien tasojen lukumäärä.

Kude tasojen
määrä

Sidoksen koko

Loimi tasojen
määrä

3. Valitse Muokkaa sidos -ikkunassa Työkalut>

Muokkaa hajotettu. Syötä järjestelmä, tasojen

lukumäärä loimissa ja kuteissa oikeassa

yläkulmassa.

4. Jätä Muokkaa sidosta ja Muokkaa hajotettu

ikkunat auki, ni in näet yhdistelmä sidoksen ja

yksittäiset sidokset samanaikaisesti . Kaikki

Muokkaa hajotettu -ikkunassa tehdyt muutokset

näkyvät väl ittömästi Muokkaa-sidos ikkunassa ja

päinvastoin.

5. Valitse Muokkaa sidos -ikkunassa Näytä>

Poikkileikkaus, jotta se otetaan käyttöön.

Mal l ikortti

Lomimal l ikerran loppu

Kudemal l ikerran loppu

Loimi mal l i

Sidos

Sidoksen koko; Varsien lukumäärä

Kursorin asema

Työkalut

Säädin

Kude mal l i

Huomautus: Jos haluat kopioida ja l i ittää osan
sidosta, val itse ensin osa, jonka haluat kopioida
(Paina Shift näppäintä samalla, kun valitset alueen
hiirel lä). Li itä se sitten hiirel lä val itsemalla. Kun olet
valmis, tyhjennä valinta työkalurivin kuvakkeesta
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LANGAN VÄRIN VAIHTO

1 . Voit avata Väri-editorin val itsemalla Kangas>
Värit.

2. Valinta kohdassa valitse käyttämäsi paletti ,
esimerkiksi PANTONE® muoti ja koti.

3. Valitse väri PANTONE®-paletista vasemmalla
hi iren painikkeella ja kopioi se loimi / kude
paletissa hiiren oikealla painikkeella.

4. Valitse taustan väri.

PANTONE® palettiLoimi paletti

Taustaväri

Systeemi

6. Jos haluat muokata purettuja sidoksia, tee
jokin seuraavista:

• Piirrä mustia pisteitä hi iren vasemmalla ja

valkoisia pisteitä oikealla painikkeella. Nopeuta

piirustusta työkalurivin työkalui l la.

• Mene Tiedosto> Selaa ja avaa kudos Arahne-

tietokannasta.

Yhdistetyt sidokset

Punaiset vi ivat osoittavat, mitkä langat näkyvät poikki leikkauksessa

Kankaan

poikkileikkaus

Purettu sidos

Val i tut sidokset

• Painamalla 0 - 9 numero näppäimiä voit ladata

oletus sidoksia.

7. Jos haluat kopioida sidoksia Muokkaa purettua

-ikkunassa, val itse sidos hiiren vasemmalla

kl ikkaamalla sidoksen ympäri l lä olevaa harmaata

aluetta. Kun sidos on valittu, sen ruudukko muuttuu

punaiseksi. Sitten hiiren oikea painikke kopioi

sidoksen.

Kude paletti

Varoitus! Kopiointi Muokkaa värejä ikkunassa
kopioi vain värin, ei muita ominaisuuksia.
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LOIM I - TAI KUDE MALLI N LUONTI

1 . Avaa Lanka mall i -editori val itsemalla Kangas>
Lanka mall i .

2. Valitse vasemmassa yläkulmassa olevasta
avattavasta luettelosta yksikkö, jol la haluat
kirjoittaa mall in (mm tai langat).

3. Kirjoita loimi ja kude mall i . Esimerkiksi 5A1 0B
tarkoittaa, että loimimall i on 5 kertaa A-lanka ja
1 0 kertaa B-lanka.

• Käytä pyöreitä sulkuja kertomaan osa mall ista.
Esimerkiksi 3 (1 A1 B) toistaa mall ia 1 A1 B kolme
kertaa: 1 A1 B1 A1 B1 A1 B

• Käytä neliösulkuja toistamaan tietty mall i useil le
langoil le. Esimerkiksi 5 [1 A1 B] tarkoittaa, että
mall i 1 A1 B on seuraavien viiden langan
kohdalla: 1 A1 B1 A1 B1 A

Val inta mm tai langat

Työkalut kuteel l le

Työkalut loimel le

Kude mal l i

Loimi mal l i

Yhden mal l ikerran koko lankoina

Yhden mal l ikerran koko mi l leinä.

4. Käytä työkaluja l i ikuttamaan, peilaamaan tai
venyttämään mall ia.

5.Tarvittaessa kopioi mall i loimesta kuteelle tai
päinvastoin vihrei l lä nuoli l la.

Voit myös kopioida tietyn kuteen tai loimen. Hiiren
toiminnot: Valitse = vasen, kopioi = oikea, vaihto
= keski.

Lankamall in pi irtäminen suoraan simulaatioon

Toinen tapa muuttaa loimi ja kude mall ia on piirtää
suoraan simulaatioon. Toiminto ei ole käytössä, jos
mall ikerta on pienempi kuin 1 0 lankaa.

1 . Lankamall i editori täytyy olla avattuna. Anna
mall ikerrassa olevien lankojen lukumäärä.
Esim: 500A (500 kertaa lanka A). Paina OK

2. Lanka mall i editorissa valitse sen langan kirjain,
jol la haluat pi irtää.

3. Hiiren kursori kangas simulaatiossa muuttuu
kyseisen langan väriseksi kartioksi tai
sukkulaksi . Tee jokin seuraavista:
• Piirtääksesi kl ikkaa ja vedä.
• Paina Ctrl ja kl ikkaa täyttääksesi.
• Paina Shift ja kl ikkaa lisätäksesi.

Kude paletti

Loimi paletti

H i i ren kursori loimimal l in
pi i rto ti lassa

Varoitus! Muokkaa loimi ja kude mall ia ikkunassa
kopiointi kopioi myös värin ja langan ominaisuudet.

Vihje: Tähti tähdellä langan paletissa näyttää
kankaassa käytetyt säikeet. Napsauta lankaa, kun
haluat nähdä, missä sitä käytetään kuviossa. Paina
enter-näppäintä ja nykyinen kohdistimen sijainti
vi lkkuu kankaassa. .

Järjestä lankojen kirjaimet

Huom: Tupla kl ikkaamalla langan kirjainta lanka
paletissa voit suojata langan. Suojatun langan alue
säilyy muuttumattomana. Suojaus toimii myös sidos
editorissa.
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KANKAAN TIHEYDEN MUUTOS

1 . Voit muuttaa tiheyttä si irtymällä kohtaan

Kangas> Tiheys ja ohjaus. Jos kentät ovat

harmaita, poista rasti Tiheys teknisistä tiedoista

(vasen yläkulma). Tee jokin seuraavista:

• Syötä loimi ja kude tiheys

• Syötä kankaan mall ikerta senttimetreinä ja

ohjelma laskee tiheyden. Kankaan mall ikerta

muodostuu sidos ja lanka mall ikerroista.

Loimi tiheys

Vaaka
mal l ikerran koko

Pysty
mal l ikerran
koko

Kude tiheys

1 . Syötä tekniset tiedot Kangas> Kulutus. Sinun on
tiedettävä kutomakoneen asetukset.

2. Anna tarvittavat tiedot. Kaikki kankaan leveyttä

koskevat muuttujat ovat i lman reunoja.

Täytettävät kentät
kankaan teknisi l le
tiedoi l le

Lasketut tiedot

Huom: Kun Tiheys teknisistä tiedoista rasti on
poistettu käytöstä, jotkut kankaan
simulointivaikutukset eivät ole näkyvissä (tyhjät
pi irrot, muuttuva tiheys, säädin).

Tiheyden määrittely numeroil la Tiheys teknisistä tiedoista

3. Jos kenttä muuttuu punaiseksi, se tarkoittaa, että
yksi muuttuj ista on väärä. Korjaa se
manuaalisesti tai paina lamppua niin ohjelma
laskee oikean arvon.

4. Ota tiheys teknisistä tiedoista käyttöön

Tiheys teknisistä
tiedoista käyttöön

Poista rasti - Tiheys
teknisistä tiedoista



www.arahne.si8 ArahWeave Dobby Quick Start

LANGAN HALKAI S I JAN MUUTTAM INEN

1 . Avaa Lanka-editori val itsemalla Kangas> Langat.

2. Paletin kirjaimen vieressä oleva tähti osoittaa,
mitä lankoja käytetään kankaassa. Klikkaa
lankaa, jota haluat muokata.

3. Valitse lanka järjestelmä, kirjoita langan koko ja
kierteiden lukumäärä.

4. Zoomaa lanka simulointia ja l isää tai pienennä
ulottuvuustekijää halutun langan halkaisi jan
saamiseksi.

Kude paletti

Lanka simulaatio/jäl j i telmä

KANKAAN TALLENTAM INEN

1 . Voit tal lentaa kankaan valitsemalla Tiedosto>
Tallenna kangas.

2. Siirry kansioon, johon haluat tal lentaa kankaan.
• Siirry kirjoittamalla polku vasemmassa
yläkulmassa.

• Tuplakl ikkaamalla kahta pistettä (. . )
hakemistot-osiossa, joka siirtää hakemistoa
yhden ylöspäin

• Tuplakl ikkaamalla hakemiston nimen kohdalla.

3. Kirjoita kankaan nimi tai kl ikkaa -kuvaketta,
joka luo nimen ominaisuuksista.

Huom: Kun tal lennat kangasta, tal lennetaan
seuraavat parametrit: sidos, lanka mall i , käytetyt
värit, käytetyt langat, tekniset tiedot, tiheys, säädin,
kaiteeseen pujotus. Kankaan tal lennus ei tal lenna
kangasta kuvaksi.

Nykyinen hakemisto on kankaat

Hakemistot nykyisen hakemiston sisäl lä

Tuplakl ikkaus si i rtää ylöspäin yhden hakemiston verran

Tiedostot nykyisen
hakemiston sisäl lä

Polku. Hakemistot on erotettu vi ival la /

SIMULAATION TALLENTAM IEN KUVANA

1 . Valitse Tiedosto> Tulosta kangas.

2. Valitse tiedostotyyppi (JPG, PNG, TIFF, . . . )
kl ikkaamalla Tulostimen asetukset. Valitse
haluttu DPI . Valitse OK.

3. Anna tulosteen koko oikeassa yläkulmassa.

4. Valitse tarvittavat tulostusasetukset.

Lanka järjestelmän yksikkö

Loimi paletti

Varoitus! Kopiointi Lanka-editori-ikkunassa kopioi
langan ominaisuudet, mutta ei väriä.

Anna tu lostuskoko
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SIDOKSEN JA MALLI KORTIN TALLENNUS KUVANA

1 . Avaa Sidos-ikkuna valitsemalla Sidos> Muokkaa
tai hi iren kakkospainikkeella kankaan
simulaatossa.

2. Valitse Muokkaa sidosta -ikkunassa Tiedosto>
Tulosta sidos. Valitse tiedostotyyppi (JPG, PNG,
TIFF, . . . ) kl ikkaamalla Tulostimen asetukset.
Valitse haluttu DPI . Valitse OK.

3. Anna tulosteen koko oikeassa yläkulmassa.

4. Valitse tarvittavat tulostusasetukset. Mall ikortti
(Dobby card) on yksi vaihtoehdoista

TEKN I STEN TI ETOJEN TALLENNUS

1 . Valitse Tiedosto> Tallenna tekniset tiedot HTML-
muodossa.

2. Ota käyttöön haluamasi asetukset teknisessä
tietolomakkeessa ja tee jokin seuraavista:
• Tallenna tekniset tiedot HTML-tiedostona
valitsemalla OK. Tiedoston sijainnin on
vasemmassa alakulmassa.

•Valitse Tulosta, jos haluat avata tekniset tiedot
verkkoselaimessa ja tal lentaa sen
samanaikaisesti .

Tal lennetun tiedoston si jainti

Sidoksen koko

Jos haluat tehdä PDF-tiedoston, avaa tekninen
tietosivu verkkoselaimessa (edell isessä vaiheessa
klikkaa Tulosta-painiketta).

Si irry Web-selaimessa kohtaan Tiedosto> Tulosta.
Valitse selaimesta ri ippuen PDF tai Tulosta
tiedostoon> PDF. Anna sil le nimi ja val itse Tulosta
tai Tal lenna.

Tekniset tiedot
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