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EQ7 Tip van de dag (8)
Maak een nieuw blok met het
‘serendipity’ gereedschap (toevallig
mooie combinaties ontdekken). ‘Clip,
Flip and Shrink Flip’ (knip, omslaan en
gekrompen omslaan) zijn aan het
menu toegevoegd. Hiermee worden
twee kwarten van blokken samen
gevoegd tot een heel nieuw blok. Er is
geen extra tekenwerk voor nodig.

Maak een nieuw blok met het ‘Serendipity’ gereedschap.
Klik bij de menubalk op de knop
‘Worktable’ en daarna op ‘Work on
Block’ (werktafel > werk aan blok) of
klik direct op het icoontje ‘Work on
Block’
Klik bij de menubalk aan de bovenkant
op de knop ‘Block’ en dan op de optie
‘Serendipity’ (toevallig ontstaan) . Kies
daarna uit de opties ‘Clip & Flip Block’
of ‘Shrink & Flip Block’.
Clip & Flip: Er verschijnt een nieuw
menu waarbij u aan de linker kant het
blok kunt kiezen dat u wilt gebruiken.
Aan de rechter kant verschijnt een
afbeelding van het nieuwe blok. Alleen
het kwart dat links boven staat wordt
gebruikt voor het blok. Onder het
nieuwe blok staan meerdere opties
voor draaien.
Voeg als u tevreden bent het resultaat
toe aan het schetsboek.
Shrink & Flip: Er verschijnt een nieuw
menu waarbij u aan de linker kant het
blok kunt kiezen dat u wilt gebruiken.
Aan de rechter kant verschijnt een
afbeelding van het nieuwe blok. Bij
deze optie wordt het hele blok naar
een kwart maat van het blok
gekrompen. Dit kleine blok wordt vier
keer in het nieuwe blok gebruikt.
Onder het nieuwe blok staan meerdere
opties voor draaien.
Voeg als u tevreden bent het resultaat
toe aan het schetsboek.
Deze EQ7 tip is vertaald en uitgewerkt door
Heleen Pinkster. Kijk op www.wilmakarels.nl
voor gratis patronen en Electric Quilt producten.
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