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Tip van de dag 
 

Als u niet alle quiltgereedschappen 

kunt zien met de huidige instelling van 
uw beeldscherm, dan kunt u het 

context menu gebruiken om de 
knoppen kleiner te maken, of de 

werkbalk een andere positie te geven 

langs de boven of onderkant van uw 
scherm. 

 

 

‘Pas de maat en de positie van de gereedschapknoppen aan’ 
 

Klik met de rechter muisknop boven 

uw gereedschap-werkbalk, of klik op 
de knop ‘werkbalk menu’.  werkbalk menu 

Klik op ‘Button Size’ als u de knoppen 
van maat wilt veranderen.  
Op de afbeeldingen hiernaast van 

‘Large’ (groot) naar ‘Small’ (klein). 
 >  

Klik op ‘Button Style’ als u de weer-
gave van de knoppen wilt veranderen. 

Op de afbeeldingen hiernaast van ‘3D-
Frame’ (3d met rand) naar ‘Overlay’ 
(grijze laag er overheen). 

 >  
 

Als u het werkbalk menu van plaats 
wilt veranderen, klik dan op het smalle 

streepje: 

 naast  of  

 of boven . 
Sleep de werkbalk naar een andere 

positie door de muisknop ingedrukt te 
houden, en los te laten op de plaats 

van uw keuze. (Tijdens het slepen ziet 
de werkbalk er uit als een los menu 

met extra dikke randen.) 

     
 
 

 

 >  

U kunt op elk moment de originele weergave weer terug krijgen door op dezelfde 
manier alles weer terug te zetten. 

 Klik hiervoor met de rechtermuisknop boven de werkbalk en zet het  terug in het 
oorspronkelijke hokje. 

 Of klik met de linker muisknop boven het dunnen streepje en sleep de werkbalk 
terug terwijl de muisknop ingedrukt blijft. 
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Nadat u er aan gewerkt hebt kunt het 
opslaan als een nieuw project in EQ6. 

Zoek eerst de juiste map waar u het 
project wilt opslaan. 

 
 

Geef het project een nieuwe naam en 
klik op de knop ‘opslaan’. 

 
 

 


