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EQ7 Tip van de dag (39) 
 

Als u bij het ‘PatchDraw Ellipse’ 
gereedschap een ellips in minder dan 4 

delen wilt splitsen (convert to patch), dan 
verdeelt u de ellips eigenlijk in het 

dubbele aantal. Dus 3 wordt 6 delen, 2 
wordt 4 delen. 

 

Verdeel een ellips in 3 of 2 delen, er ontstaan 6 of 4 knopen 
 
 

Begin op de BLOCK werktafel. 

Ga naar ‘Block’ en klik op ‘New Block’ en 
kies daar een optie met ‘PatchDraw’.   >  

Ga naar het tabblad ‘Applique’ 
 

Klik bij de linker werkbalk op de knop 
‘Ellipse’ en teken een ellips.  

 
Verander bij de bovenste werkbalk het 

aantal delen in een getal onder de 4.  
Klik daarna op de knop ‘convert to patch’ 

om de delen om te zetten in patches.  
Klik nu op de rode stip van de knop 
‘Shape’. Er verschijnt nu een klein menu 

met mogelijkheden om de lijn of patch 
aan te passen.  >  

Klik op een lijn die u wilt aanpassen. Bij 

de ellips met 3 delen verschijnt nu ook 
een middenknoop waarmee u de vorm 
kunt veranderen. Bij de vorm met 4 delen 

verschijnt de middenknoop niet. 

 
Met deze knopen kunt u de vorm van de 
patch aanpassen. Klik op de blauwe 

knoop en houd de muisknop ingedrukt. 
Als u de muis beweegt zal de vorm 
veranderen.  >  

Bij de knoop in het midden van een lijn 

krijgt u een ander effect dan bij de knoop 
op een hoek. Hierbij zijn ook de laatste 
vier opties te gebruiken. Klik op de zwarte 

knoop en kies een optie om deze te 
verschuiven. 
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