
Grundläggande funktioner •••
Centrera i bågen •••
Byta färg och färgsortera •••
Kopiera, klistra in, infoga, dubblera •••
Rotera, spegelvända, vända, förstora 
/förminska broderi •••
FilmStrip – NYHET •••
Thread Cache / Trådhantering •••
QuickFont för brodérmaskiner •••
QuickFont för brodérprogram •••
Skriva ut arbetsblad •••

Uppkopplade funktioner •••
Skicka och ta emot från molnet •••
Skicka och ta emot från maskinen* •••

Broderijustering •••
Justera och gruppera •••
Placera i ordningsföljd •••
Ändra storlek •••
Life View och Design Player •••
Fliken Modifiera (Modify) ••

Text •••
Totalt 245 teckensnitt – 29 NYA teckensnitt •••

SuperDesigns •••
Totalt 2 097 SuperDesigns – 53 NYA  
uppsättningar •••

Ramar, bårder och dekorationer •••
Totalt 657 – 7 NYA uppsättningar ••• 

Upprepa •••
Wizards •••

Endless Assistant •••
Split Project  •••
Importera teckensnitt från broderi ••
Spiro Design – NYHET ••
Express Design ••
Express Monogram ••
Family Tree ••

PhotoStitch ••
Project-In-The-Hoop – Fler projekt ••
Quilt Block ••
WordSculpt ••
WordSculpt – NYA unika former   •
Cross Stitch •

Rita och måla •
Applikation •
Dekorera ••

Dekoration ••
Bandbroderi – NYHET •

Stygnredigering •
Morfning •
Skapa applikation •
Upphöjning/Relief •
Cutworkbroderier •
Täthetsguide •
Redigera mönsterfyllnad •
Split Design – Nyhet i Stygnredigering •
Multi Wave Lines •

Stygnsättning •
Quick Create •
Skapa på fri hand •
Skapa punkter •
Bezier Mode •
Bitmapp/vektorbild •
Kreativ fyllnad  •
QuickStitch med AutoHole •
Satinyta och satinkontur •
Kontur •

Sketch – Rita med stygn (endast Windows®) •
Cross Stitch •

10 olika korsstygnstyper •
Korsstygns- eller mönsterfyllnad •
Flerdubbla •

Översikt över funktionerna •Silver     •Gold    •Platinum
Jämförelse av mySewnet™-nivåer för 2021 

www.mysewnet.com

* För att skicka och ta emot från maskinen måste du ha en mySewnet™-ansluten maskin.
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