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Huomaa:

Ennen kuin opiskelet jacquard-suunnittelua ArahWeavella, lue dobby-osio.

Sidoksen tekeminen, langojen värit, loimi- tai kude- mall i , kankaan tiheys, langan halkaisi ja ja kankaan tai simulaation tal lennus ovat samat molemmissa osioissa.
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KUVAN MUUNTO JACQUARD-S IDOKSEKSI

Voit tehdä jacquard-sidoksen kuvasta korvaamalla
jokaisen värin eri sidoksella.

1 . Avaa Jacquard-muunnosikkuna Sidos>
Jacquard -muunnos.

Kuvan nimi Kuvan koko
Värien määrä

Zoom

Muunnoksen tyyppi

Loimimäärä jacquard sidoksessa

Kudemäärä jacquard sidoksessa

Kuvan väri t

Kenttä värin sidoksel le

Työkalut

SIDOSTEN MÄÄRI TTELY KUVAN VÄREI LLE

Val i tut väri t / sidokset

1 . Valitse väri, jol le haluat määrittää sidoksen,
kl ikkaamalla sitä. Voit myös valita värin suoraan
kuvasta.

2. Määritä sidos jol lakin seuraavista tavoista:
•Avaa sidos Sidos-selaimesta (val itse Sidos>
Avaa sidos . . . ).
•Avaa jokin oletus sidos valitsemalla Valitse
Sidos> Avaa oletus tai käytä pikanäppäimiä 0,
1 , 2, 3, 4, . . .
•Paina Sidos -painiketta päästäksesi
muokkaustyökaluun ja piirrä oma sidos. Vasen
painike = musta piste, oikea painike = valkoinen
piste. Kun olet valmis, paina Sidos-painiketta
muokkaus työkalussa.

3. Jos käytät samanlaisia sidoksia eri väreil lä,
kopioi sidokset väreistä toiseen. Napsauta hiiren
vasemmalla painikkeella val itaksesi sidoksen,
hi iren oikea li ittää sen. Muuta sitten tarvittaessa
kopioitua sidosta.

4. Käytä työkalulaatikon työkaluja peilaus,
kääntö, si irto, kierto ja kall istus.

Sidos editorista

Sidos editori in

2. Siirry kohtaan Kuva> Avaa kuva . . . ja l isää kuva.
Kuvan tulee olla indeksoidussa väriti lassa. Voit
tehdä täl laisen kuvan ArahPainti l la.
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Kuvan koko

Tiheys nappiLoimi sidoksen koko Kude sidoksen koko

Colors

Weaves

JACQUARD SIDOKSEN LUONTI

1 . Kun kaikki sidokset on määritelty paina Tiheys-
painiketta laskeaksesi kuteiden lukumäärän
loimien tiheyden ja lukumäärän mukaan. Ohita
tämä vaihe, jos kuva on tehty kankaan tiheys
arvoil la.

2. Paina OK, kun haluat luoda jacquard-sidoksen ja
päivittää kankaan simulaation.

PI TKI EN JUOKSUJEN KORJAUS

1 . Avaa pääikkunassa Muokkaa sidosta-ikkuna,
jossa on Sidos> Muokkaa.

2. Valitse Muokkaa sidos-ikkunassa Muokkaa>
Juoksut

3. Juoksu-ikkuna avautuu. Syötä suurin sal l ittu
juoksun pituus loimi- ja kudelangalle kankaan
edessä/takana.

4. Valinta Merkitse pitkät juoksut merkitsee ne
punaisel la Muokkaa-sidosta ikkunassa

5.Valitse Korjaa juoksut edessä/takana.

Loimi juoksut etupuolel la

Pitkiä juoksuja sisäl tävien
lankojen lukumäärä.

Juoksun pituus / mm

Kude juoksut etupuolel la
Näytä pitkät juoksut

3. Näet jacquard-sidoksen menemällä Sidos>
Muokkaa -ikkunaan pääikkunassa tai
kl ikkaamalla hi iren oikeaa painiketta.

Huomaa: Jos saat varoituksen, etteivät sidokset ole
jaol l isia, se tarkoittaa, että kuvan koko ei ole
jaol l inen sidoksen koolla. Siirry Muunnos> Aseta
jacquard koko jaol l iseksi tai val itse toinen sidos.
Jos mall ikerran ei tarvitse jatkua, jaol l isuudella ei
ole väliä.

Varoitus: Sidos ei ole jaol l inen
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JACQUARD-MALLI TUOTANTOON

1 . Avaa Tallenna valintaikkuna (Sidos> Tallenna).

2. Aseta Jacquard-koukkujen lukumäärä
vasemmassa yläkulmassa olevaan koukut-
kenttään.

3. Muokkaa layouttia val itsemalla koukkujen
toiminto ja jokaisen toiminnon koukkujen määrä.

4. Valitse kutomakoneen/Jacquardin tyyppi.
Esimerkiksi Stäubli JC5

5. Tallenna asetus myöhempää käyttöä varten
valitsemalla Tiedosto> Tallenna layout. Anna sil le
nimi ja val itse OK.

6. Valitse reunasidos
• Tuplakl ikkaa reuna-alueen sisäl lä avataksesi
Selaa reuna-valintaikkuna ja valitse kudos
tietokannasta.
• Klikkaa sisäpuolel la olevaa aluetta ja paina
näppäimistön pikanäppäimil lä jokin oletus
sidos: 2 = palttina, 3 = twil l , 4 = murrettu twil l
• Kl ikkaa sisäpuolel la olevaa aluetta ja paina
sidos editori in -kuvaketta tehdäksesi oman
sidoksen. Lopuksi val itse sidos editorista.

Huomaa: Kun kutomakoneen layout on tal lennettu,
voit ladata sen valitsemalla Valitse> ko. layout
Jos haluat asettaa oletus layoutin, avaa layout
ensin ja si irry sitten pääikkunan oikeassa
yläkulmassa olevaan Ohje> Tallenna asetukset ja
paina OK.

Koukkujen kokonaismäärä

Sidos editori in

Sidos editorista

Reuna

Tiedoston nimi

Val i tse koukkujen toiminto pudotusval ikosta

Number of hooks for
each function

Tal lennuspaikka

Jacquard tyyppi

Kuvake työpöydäl lä
tal lennuksen
jälkeen. Mahd.
sähköpostin
l i i tteeksi tai kopioi
se USB-tiku l le.



© Arahne d.o.o. 1 992 - 2022

Novinarska 3, 1 000 Ljubl jana, Slovenia

Phone: +386 1 439 5280

e-mail : arahne@arahne.si

www.arahne.si




