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EQ7 Tip van de dag (13) 
U kunt bibliotheekblokken bewerken 

om er nieuwe blokken van te maken. U 

kunt naden van patchworkblokken 
toevoegen of verwijderen. U kunt 

stukjes van applicatieblokken 
toevoegen of verwijderen. U kunt zelfs 
blokken samen kopiëren en plakken.   
Verander bibliotheekblokken door toevoegen, verwijderen of kopiëren 

van onderdelen. 
 

Begin op de werktafel met een blok. 
Klik op de knop ‘Set Block’ om het blok 

dat u wilt veranderen te plaatsen 
vanuit uw schetsboek. Dubbelklik op 
het blok van uw keuze. Heeft u nog 

geen blok dat u wilt aanpassen, haal er 
dan eerst één uit de bibliotheek en 

plaats die in uw schetsboek.  

Kies op de blok-werktafel de knop 

‘Pick’ aan de linker kant van het beeld. 
Klik nu op een lijn die u wilt 
verwijderen of kopiëren.  >   

Klik bij de bovenste werkbalk op ‘Cut’ 
om een lijn te verwijderen. 

Klik bij de bovenste werkbalk op ‘Copy’ 
om een lijn te kopiëren, klik daarna op 

‘Paste’ om de lijn te plakken. Deze 
geplakte lijn kunt u met de muis 
vastpakken en verplaatsen naar de 

plaats van uw keuze. De lijn zoekt 
automatisch de dichtstbijzijnde knopen 

om zich vast te hechten.  

 

 verwijderen 

 kopiëren >  plakken  

Kopieren kan ook met meerdere lijnen 

/ vormen tegelijk. Klik met de ‘Pick’-
knop op een lijn, houdt uw SHIFTtoets 
op het toetsenbord ingedrukt, en klik 

op alle lijnen die u wilt kopieren. Als 
alle lijnen zijn geselecteerd kunt u op 

‘copy’ en ‘paste’ klikken en de lijnen 
naar hun nieuwe plek brengen. Bij 
applicatie gaat dit op de zelfde manier. 

    
‘copy’ > ‘paste’ 

    

Wilt u iets verwijderen, dan kan dat 
ook op de zelfde manier. U kunt 

meerdere dingen selecteren door de 
muisknop ingedrukt te houden en een 

hokje om alles heen te maken. 
>  >  

 


