1 DesignWorks product Informatie:
BERNINA DesignWorks Software Suite & Tools

Creativiteit in drie nieuwe dimensies
Snij vormen uit, schilder kleurrijke motieven of maak een gepersonaliseerde decoratie met
glittersteentjes – allemaal eenvoudig met uw BERNINA naai- en borduurmachine. Deze
softwareproducten en accessoires kunnen individueel of gecombineerd gebruikt worden en brengen
nieuwe creatieve mogelijkheden bij het decoreren van stof en andere materialen.
De BERNINA DesignWorks Software Suite bestaat uit drie onafhankelijke modules. Op uw computer
kunt u motieven en vormen maken of kant-en-klare motieven bewerken naar uw persoonlijke smaak
en stijl.
De DesignWorks familie heeft drie modules: CutWork, PaintWork en CrystalWork. Ontwerp en pas
vormen aan met CutWork; de vormen worden uitgesneden en kunnen op verschillende manieren
gebruikt worden, bijvoorbeeld als applicatie. Maak persoonlijke patronen, motieven en afbeeldingen
met PaintWork, die daarna geschilderd worden door uw BERNINA. Ontwerp strass-steen motieven
met CrystalWork, dat motieftemplates maakt met de borduurmodule en de het CrystalWork
accessoire.
Er is geen grens aan uw fantasie. U heeft een BERNINA naai-/borduurmachine nodig. Het betreffende
accessoire wordt gebruikt in plaats van een naald of naaivoet.
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Wees inventief en combineer borduurwerk met CutWork, PaintWork of CrystalWork. Geniet van het
verbazingwekkende aantal fantastische stijlen dat u kunt creëren – op kleding, accessoires en quilts.
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Alle producten in de BERNINA DesignWorks familie

1.1 DesignWorks accessoires: CutWork, CrystalWork, PaintWork
1.2 DesignWorks Software Suite: software met 3 modules
1.3 DesignWorks activatiecodes
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2 DesignWorks accessoires
a. CutWork Tool
b. PaintWork Tool
c. CrystalWork Tool

Alle DesignWorks accessoires kunnen onafhankelijk, zonder de software op een BERNINA naai/borduurmachine worden gebruikt. Elk gekocht motief kan worden uitgesneden, geschilderd of uit
gestanst zonder verdere aanpassing. Consumenten kunnen kant-en-klare motieven downloaden op
www.bernina.com/DesignWorks. Verdere motieven zullen beschikbaar zijn via de BERNINA
Embroidery Design Studio vanaf Q4/2012.

d. BERNINA naai-/borduurmachines compatibel met DesignWorks accessoires
De DesignWorks accessoires kunnen gebruikt worden met de volgende BERNINA modellen:
•
•
•
•

B 580
B 750 QE
B 780
B 830

Nieuwe firmware! De firmware voor BERNINA 830 en B 580 is geupgraded voor gebruik met de
DesignWorks accessoires. Maakt u alstublieft de nodige upgrades voor uw naai-/borduurmachine.
Deze BERNINA machines zijn alleen compatibel met CutWork:
•
•
•
•

artista 200/630/640/730
aurora 430/435/440/450
bernette 340
Deco (vanaf v1.1)

De individuele accessoires worden apart verkocht als optionee accessoire en zijn GEEN onderdeel van
de DesignWorks software verpakking (net zoals de steekplaat, die specifiek is voor ieder model).
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e. DesignWorks steekplaten
Let op! : een Stiksteekstik- / CutWork steekplaat voor uw naai-/borduurmachine is absoluut
noodzakelijk om met de DesignWorks accessoires te kunnen werken.
Dit zijn de correcte stiksteek/CutWork steekplaten voor de volgende modellen:
Steekplaten voor CutWork, PaintWork en CrystalWork accessoires voor recente BERNINA modellen:
Product naam

Machine

Bestelnummer

Stiksteek-/CutWork steekplaat oranje

B 830

032100.71.01

Stiksteek -/CutWork steekplaat oranje

B 750 QE, B 780

033371.71.05

Stiksteek -/CutWork steekplaat oranje

B 580

031053.70.02

Steekplaten alleen geschikt voor het CutWork accessoire met oudere BERNINA modellen:
Product naam

Machine

Bestelnummer

Stiksteek-/CutWork steekplaat oranje

180, 185, 200, 730

008865.71.03

Stiksteek-/CutWork steekplaat oranje

430, 440, 630

033339.71.00

Stiksteek-/CutWork steekplaat oranje

435, 450, 640

031053.70.02
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3 Het complete CutWork accessoire

Afhankelijk van het type stof kan het CutWork accessoire tot 15 lagen stof in één keer snijden, met
regelmatige scherpe randen, eenvoudig en snel. In plaats van de naald wordt een klein mesje
bevestigd; dit snijdt in 4 richtingen, afhankelijk van de gewenste richting. Het resultaat zijn
fantastische uitgesneden effecten, die nog specialer zijn in combinatie met borduurwerk. Maak
fantastische 3D effecten door op andere uitgesneden vormen te naaien of door appliqué te gebruiken.
Als u graag patchwork maakt, dan kunt u met Cutwork enkele of meerdere lagen tegelijkertijd in de
gewenste vorm uitsnijden – dat maakt perfecte quilts..

Product naam

Bestelnummer

BERNINA CutWork Tool:

034276.70.00

•
•
•
•
•

1 CutWork accessoire met snijnaald
1 CutWork reservenaald
1 CutWork voet #44C
1 hexagon sleutel
handleiding in 12 talen
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4 Het complete PaintWork accessoire

Niet langer een droom – maak uw eigen textielcreaties met professioneel geschilderde motieven en
patronen. In plaats van een naaivoet, functioneert het PaintWork accessoire als een houder voor een
stift. Textielstiften, pennen of stiften worden hierin bevestigd. Als door toverij, schildert uw BERNINA
het geselecteerde motief op de stof die in het borduurraam is ingespannen. Maak uw creaties nog
mooier door geschilderde motieven en teksten en experimenteer met materialen als leer, plastic en
papier. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Product naam

Bestelnummer

BERNINA PaintWork Tool:

033692.70.00

•
•
•
•

1 PaintWork accessoire met stifthouder
stift adapters in verschillende afmetingen
1 set “edding 4600” textiel stiften (10)
handleiding in 12 talen
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a. Textiel stiften / samenwerking met edding
Het PaintWork accessoire kan gebruikt worden met elke textielstift. De beste resultaten bereikt u
echter met edding 4600 textiel stiften (dun) en edding 4500 textiel stiften (breed).

edding 4600:

edding 4500:

b. Verkoop van edding textiel stiften:

Indien voldoende belangstelling via BERNINA Appenweier, meer info volgt.

edding International GmbH
Bookkoppel 7
22926 Ahrensburg
Germany
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c. Product overzicht van edding textielstiften:
Product naam
Bestelnummer

edding 4500 textielstift display

50.441

edding 4500 textielstift set display

50.444

Afbeelding

edding 4500 verpakking met 10 stiften
001 tot 012 en 016, 019, 033, 034

4-4500xxx

Neon kleuren: 065, 066, 068, 069

edding 4600 textielstift display

50.442

edding 4600 textielstift set

50.445

edding 4600 verpakking met 10 stiften
001 tot 012 en 016, 019, 033, 034

4-4600xxx

Neon kleuren: 065, 066, 068, 069
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d. edding textielstift kleuren
De omcirkelde kleuren zijn de kleuren van de stiftwaren die meegeleverd worden in de set van 10
stiften met het BERNINA PaintWork accessoire.

e.
•
•
•
•
•
•

Andere aanbevolen merken textielstiften:
Marabu Textile Painter
Colors by WACO fabric markers
Stained by Sharpie
Javana Artmarkers
Marvy Uchida
Nerchau paints
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5 Het complete CrystalWork accessoire

Decoreer kleding en accessoires met uw favoriete motieven en patronen, en maak gebruik van
glittersteentjes/strass-steentjes. Het Crystalwork accessoire vervangt de naald van uw naai- /
borduurmachine en maakt een template met uit gestanste gaatjes. De steentjes worden in de gaatjes
van het template geborsteld en daarna met een enkelzijdig klevende folie uit het template gehaald.
Dan wordt het complete motief op de stof gestreken. U kunt het volledige ontwerp vullen met
steentjes of enkel de randen – het resultaat zal altijd “schitterend” zijn!

Product naam

Bestelnummer

BERNINA CrystalWork Tool:

034273.70.00

•
•
•
•
•

1 CrystalWork Tool container
1 CrystalWork foot. no. 48
4 stanspennen in verschillende maten
4 matrijsplaten in verschillende maten
handleiding in 12 talen
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a. Afmetingen steentjes
U kunt glittersteentjes in hobbywinkels, op eBay, Amazon of van andere leveranciers kopen. Het is
belangrijk om alleen “hot fix” steentjes te gebruiken, die op uw project kunnen worden gestreken.
Verzeker u ervan dat de steentje van formaat “SS” zijn. BERNINA CrystalWork gebruikt de maten SS6,
SS10, SS12 en SS16. In onderstaande tabel vindt u de bijbehorende afmetingen in mm.
Crystals

SS6

2.0 - 2.1 mm

Crystals

SS10

2.8 - 2.9 mm

Crystals

SS12

3.0 - 3.2 mm

Crystals

SS16

3.8 - 4.0 mm

b. CrystalWork Starter Kit
Voor het werken met het CrystalWork accessoire heeft u verder de volgende producten nodig:
•
•
•
•

transferfolie,
stans template materiaal
borsteltje
glittersteentjes

Deze 4 items kunnen apart gekocht worden als een “CrystalWork Starter Kit”, met daarin de
benodigde basisuitrusting. 2 vellen transferfolie à 317x415 mm, 2 vellen template materiaal à 317x415
mm, borsteltje, 1440 glittersteentjes SS10.
c. Navulling verbruiksmaterialen:
Het template materiaal en transferfolie zijn als navulling los leverbaar.

Product naam

Bestelnummer

BERNINA CrystalWork Starter Kit

034374.70.00

CrystalWork template materiaal, 4 vellen
van 317x415 mm

034375.70.00

CrystalWork transferfolie, 10 vellen van
317x415 mm

034376.70.00

BERNINA CrystalWork set stansen

034343.70.00
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6 DesignWorks Software

De BERNINA DesignWorks Software Suite bestaat uit drie software modules: CutWork, PaintWork en
CrystalWork. Alle drie de modules bevinden zich op één installatie CD in één verpakking. De modules
kunnen apart of in combinatie worden aangekocht. Elke module heeft een andere activatiecode. De
USB dongle en de code activeren de corresponderende module.
De DesignWorks software is niet absoluut noodzakelijk om met de individuele DesignWorks
accessoires te kunnen werken. Het biedt echter wel aanvullende functies en oneindige mogelijkheden
om uw eigen motieven te creëren of aan te passen. In de software zijn bovendien 744 steken en meer
dan 40 motieven per module geïntegreerd.

Product naam

bestelnummer

BERNINA DesignWorks Software verpakking:

034275.70.00

•
•
•

software installatie CD
USB dongle
instructie boekje (EN)

Het instructieboekje is in 12 talen beschikbaar op
www.bernina.com/designworks
BERNINA activatiecodes (apart verkrijgbaar)

 6.1 (volgende pagina)
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6.1

DesignWorks activatiecodes

U heeft ook een activatiecode nodig om de corresponderende module van de DesignWorks software
te activeren. Als u besluit om meerdere software modules in een later stadium te kopen, dan heeft u
ook dan de corresponderende code nodig (en het bijpassende accessoire).
U heeft een internetverbinding nodig om de software te activeren. Indien u de code heeft gekocht,
dan kunt u de laatste versie van de DesignWorks software downloaden via
www.bernina.com/DesignWorks en tegelijkertijd de aanvullende software modules met uw USB
dongle activeren.
Let op: U heeft maar één BERNINA DesignWorks Software verpakking, installatie CD en USB dongle
nodig voor de installatie. De individuele modules worden geactiveerd door een accescode. Op één
USB dongle kunnen alledrie de modules worden geactiveerd.
Productnaam

Bestelnummer

BERNINA access codes:
BERNINA CutWork code om de module te activeren

034229.70.01

BERNINA PaintWork code om de module te activeren

034229.70.00

BERNINA CrystalWork code om de module te activeren

034229.70.02
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6.2

Speciale procedure voor CutWork v1 klanten

BERNINA CutWork v1 software klanten hoeven geen nieuwe software verpakking te kopen! Zij hebben
alleen een PaintWork of CrystalWork access code nodig; CutWork v1 zal dan automatisch upgraden
naar de laatste CutWork software versie gedurende het installatieproces. U kunt de laatste versie
DesignWorks software downloaden op www.bernina.com/designworks.

Product naam

Bestelnummer

BERNINA access codes:
BERNINA CutWork code om de module te activeren

034229.70.01

BERNINA PaintWork code om de module te activeren

034229.70.00

BERNINA CrystalWork code om de module te activeren

034229.70.02
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6.3

Systeem vereisten:

PC software voor Microsoft Windows XP®SP3* Windows Vista™*SP1/ Windows®7

a. Minimum:
CPU: minimum 1.5 GHz Intel of AMD processor | RAM: 1 GB RAM (voor Windows XP O/S) of 2 GB RAM
(voor Windows VistaTM & Windows® 7), 3GB RAM (voor Windows VistaTM 64-bit en Windows® 7 64bit) | hard disk: 1 GB ongecomprimeerde opslagruimte |CD-ROM: voor de installatie | grafische kaart:
minimum: 3D DirectX 9 accelerator met minimaal 128 MB dedicated RAM, 32-bit colour. Als de
computer Windows Vista/7 heeft, moet het Aero geschikt zijn. | schermresolutie: 1024 x 768 | O/S:
Windows XP®, of Windows VistaTM, Windows® 7 met de meest actuele service packs | poorten: USB
poort voor de USB dongle. USB poort voor de BERNINA USB stick of naaimachines verbinding (aurora)
| muis: optioneel | printer: Windows compatible.

b. Aanbevolen:
CPU: minimum 1.5 GHz Intel of AMD processor | RAM: 2 GB RAM (voor Windows XP O/S) of 3 GB RAM
(voor Windows VistaTM & Windows® 7), 4GB RAM (voor Windows VistaTM 64-bit en Windows® 7 64bit) | hard disk: 1 GB ongecomprimeerde opslagruimte | CD-ROM: voor de installatie | grafische kaart:
minimum: 3D DirectX 10 accelerator met minimaal 512 MB dedicated RAM, 32-bit color. Als de
computer Windows Vista/7 heeft, moet het Aero geschikt zijn. | schermresolutie: 1024 x 768 | O/S:
Windows XP®, of Windows VistaTM, Windows® 7 (32-64-bit) met de meest actuele service packs |
poorten: USB poort voor de USB dongle. USB poort voor de BERNINA USB stick of naaimachines
verbinding (aurora) | muis: optioneel | printer: Windows compatible
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