Slimme creativiteit bij het naaien en borduren!

Voor machines met een mySewnet -functie
van de merken PFAFF® en HUSQVARNA® VIKING®
TM

Totale creatieve onafhankelijkheid!
Zou u het niet ongelooflijk leuk vinden om
op ieder moment, waar u ook bent, creatief
te kunnen zijn?
Om momenten onderweg vast te leggen
en deze later thuis op stof over te brengen?
Het kan! Maak een inspirerende foto met
uw smartphone en zet deze met behulp
van een slimme app om in een borduurmotief die u later op uw naaiproject kunt
borduren. En hoe zou u het vinden als uw
naai- en borduurmachine u via uw smartphone signalen stuurt, bijvoorbeeld als
de draad bijna op is, terwijl u heel ergens
anders bent?
Dat bedoelen wij met totale creatieve vrijheid. mySewnet™ met zijn slimme apps en
applicaties biedt compleet nieuwe mogelijkheden om creatief te zijn. Iedereen met
een machine met een mySewnet™-functie,
kan mySewnet™ gebruiken.
Waar u ook bent. Leg uw ideeën vast met
de camera van uw smartphone en zet deze
om in monochrome borduurmotieven. Nog
meer ideeën vindt u in de mySewnetTM Library*,
de streamingdienst voor borduurmotieven.
*Abonnement noodzakelijk
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Op de volgende pagina‘s laten we u
de hele digitale wereld zien en wat u
daarvoor nodig heeft.

Wat betekent mySewnet™ eigenlijk?
mySewnet™ is een groep cloud-gebaseerde apps en applicaties die u ondersteunen bij het
naaien, borduren en het maken van borduurmotieven. Er zal een compleet nieuwe creatieve
wereld voor u opengaan voor het uitvoeren van uw hobby. Het maakt niet uit of u in uw
naaikamer bent met uw naaimachine, achter uw computer zit, op de bank met uw tablet of in
de bus met uw smartphone; de mySewnet™ producten en functies zijn onderling met elkaar
verbonden en maken het mogelijk om overal creatief te zijn met naaien.

De mySewnet™
apps en applicaties
zijn allemaal

Machines met een mySewnet™functie vindt u op
pagina 22/23.

GRATIS.

CLOUD
Met 100 MB aan opslagruimte voor borduurmotieven of steken

BLOG

PROJECT CREATOR

Nieuwsfeed voor
machines met
mySewnet™-functie

Naaiprojecten en -instructies
met anderen delen

APPS
Nop meer mogelijkheden met
uw naai- en borduurmachine
met mySewnet™-functie

www
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Aan de

abonnementen
mySewnet™ SILVER en
mySewnet™ PLATINUM
zijn kosten verbonden

Het mySewnet™ SILVER en het mySewnet™ PLATINUM abonnement
bestaan uit borduursoftware plus het gebruik van de mySewnet™ Library;
een digitale borduurmotievenbibliotheek met meer dan 5.000 borduurmotieven die u kunt streamen.

Met de mySewnet™ borduursoftware kunt u eigen borduurmotieven ontwerpen of
aanpassen. De abonnementen verschillen voornamelijk in de toepassingsmogelijkheden
van de borduursoftwarefuncties.

Optie 1: mySewnet BASIC (GRATIS)
TM

Optie 2: mySewnet SILVER
TM

Optie 3: mySewnet PLATINUM
TM

Voor details, ga naar pagina 14 >>

In twee stappen starten
Project: Tobias Milse

met mySewnet™

De toegang tot de wereld van mySewnet™
begint met het aanmaken van een mySewnet™
account.
Zodra uw account is aangemaakt, meldt u
zich aan bij mySewnet™. Daarna kunt u alle
mySewnet™ functies gebruiken.

Wij tonen u stap-voor-stap hoe
het gaat.
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Stap 1

mySewnetTM account aanmaken
Ga naar mysewnet.com. Er zijn verschillende
keuzemogelijkheden. Klik op Account om uw account aan
te maken.
Er wordt om uw inloggegevens gevraagd. Voer uw emailadres en een wachtwoord voor uw account in, bevestig
het wachtwoord en registreer u. Wanneer u zich voor de
eerste keer registreert, wordt u per
e-mail gevraagd uw e-mailadres te verifiëren.

Nadat u zich geregistreerd heeft, ziet het
registratieproces voor het gebruik van
mySewnet™ applicaties en apps er zo uit. Voer
gewoon uw e-mailadres en uw wachtwoord in
bij het aanmelden voor uw mySewnet™ dienst.

Hier kunt u uw mySewnet™
account aanmaken:

> via uw machine met mySewnet™-functie en wifi-verbinding
> via de mySewnet™ apps

> via de mySewnet™ webapplicaties

> via de mySewnet™ Cloud Sync Tool voor Mac® of PC
(deze tool is voor het beheren van uw borduurbestanden in de cloud)
> via PREMIER+™ 2 borduursoftware

> via mySewnet™ borduursoftware

> via de website www.login.mysewnet.com
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Stap 2

Uw machine met mySewnet™-functie verbinden
Verbind uw machine met mySewnet™-functie met een wifi-netwerk.
U ontvangt de mySewnet™ Blog als een nieuwe functie. Deze blog
is beschikbaar op alle naai- en borduurmachines met mySewnet™functie.
Zo verbindt u uw machine met mySewnet™-functie met een wifi-netwerk:
>

Om wifi te activeren, klikt u op het wifi-pictogram linksboven op uw machine.

>

Voer indien nodig het wachtwoord voor het geselecteerde netwerk in.

>

Selecteer nu het gewenste netwerk uit een lijst.

>

Registreer vervolgens uw machine met mySewnet™-functie met uw mySewnet™
account.

>

Klik hiervoor op het mySewnet™ pictogram naast het wifi-pictogram. Het ziet eruit
als een kleine wolk.

>

Voer uw gebruikersnaam (e-mailadres) en uw wachtwoord voor uw mySewnet™
account in.

Na uw aanmelding kunt u de volgende producten gebruiken:

CLOUD

mySewnet
Cloud

™
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BLOG

mySewnet
Blog

™

APPS

De slimme mySewnet™
apps die de mogelijkheden van uw machine
nog meer uitbreiden.

BORDUURSOFTWARE

Voor het overdragen van
borduurmotieven naar uw
naai- en borduurmachine
bijv. met PREMIER+™ 2
Embroidery borduursoftware en omgekeerd.

UPDATE

Altijd actueel.
Uw machine ontvangt
automatisch updateinformatie.

De virtuele opslag voor uw ideeën.
De mySewnet™ Cloud

Projecten, steken en borduurmotieven worden online opgeslagen in de
mySewnet™ Cloud in plaats van in het geheugen van uw machine.
Uw bestanden in de mySewnet™ Cloud kunnen worden opgeroepen en
opgeslagen via verschillende apparaten: via uw machine met mySewnet™functie, uw pc of Mac®, via uw smartphone of tablet.

mySewnet™

CLOUD
GRATIS voor u!

100 MB

gratis opslagruimte is
inbegrepen wanneer u zich
registreert op mySewnet™.

Uw
bestanden
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mySewnet™

BLOG

De mySewnet™ Blog

De mySewnet™ Blog is een nieuwsfeed die enthousiaste naai- en
borduursters creatieve ideeën en handige tips biedt, direct op het
scherm van hun machine met mySewnet™-functie!

Project: Michala Gohlke

GRATIS voor u!

De creatieve nieuwsfeed:

Dankzij wifi is de
mySewnet™ Blog
altijd actueel.
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Ideeën delen met de
mySewnet™ Project Creator
Deel uw ideeën met een andere naai- en borduursters.
Met de Project Creator kunt u stap-voor-stap naai-instructies
maken en deze delen met iedereen die dat leuk vindt.
Beschrijf uw project in eenvoudige stappen en voeg desgewenst
foto‘s toe om de beschreven stappen te verduidelijken. Als u de
instructies wilt delen met andere enthousiaste naai- of borduursters,
dan kan dat via een link.

mySewnet™

PROJECT
CREATOR
GRATIS voor u!

De Project Creator is een webapplicatie.
De gemaakte instructies kunnen ook worden
bekeken met de HUSQVARNA® VIKING®
JoyOS ADVISOR™ of de Creator Cue™ app
van PFAFF®. De apps kunnen worden
gebruikt om de borduurmotieven en/of
steken die aan de instructies zijn
toegevoegd interactief over te
brengen naar machines met
mySewnet™-functie.

Om projectinstructies
te kunnen maken en lezen,
logt u met uw mySewnet™ account
in op de Project Creator.
Het webadres voor
de Project Creator:
https://projectcreator.mysewnet.com
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mySewnet™

Breid de mogelijkheden van uw

APPs

machine uit met de mySewnet™ apps
Download eerst de gewenste apps uit Google Play of de App Store
en log vervolgens in op de app met uw mySewnet™ account.

GRATIS voor u!

Voor het gebruik van de apps is een naai- en borduurmachine met
mySewnet™-functie vereist.

De slimme apps van PFAFF® en HUSQVARNA® VIKING® in één oogopslag:
FUNCTIE
sewNotice™

mySewMonitor™

ImageStitch™

QuickDesign™

Converteer een foto naar een monochroom borduurbestand met
uw tablet/smartphone en borduur prachtige looks. De filteropties
maken ook cordon- of stiksteekontwerpen mogelijk voor aantrekkelijke steekvariaties.

Creator Cue™

JoyOS ADVISOR™

Deze apps bieden geanimeerde of geïllustreerde instructies voor
uw naai- en borduurmachine, zowel voor naai-* als voor borduurtechnieken. De instructies zijn met de app op uw smartphone/
tablet te bekijken.

Deze apps volgen het borduurproces van uw machine. Bovendien kunt u met deze apps perfect borduurmotieven op uw
borduurproject plaatsen. Niets glijdt weg, het motief wordt daar
geplaatst en precies geborduurd waar u het wilt.

* Ook voor naaimachines met mySewnet™-functie zijn de Creator Cue™ en
de JoyOS ADVISOR™ app te gebruiken.

10

Voor

nauwkeurige
resultaten

PFAFF®: de sewNotice™ app

HUSQVARNA® VIKING®: de mysewMonitor™ app
Deze apps volgen het borduurproces van uw naai- en borduurmachine met mySewnet™-functie en informeren u via uw smartphone/tablet wanneer uw machine stopt, bijvoorbeeld omdat de
draad moet worden verwisseld voor een borduurmotief. De apps
ondersteunen u ook bij het exact plaatsen van borduurmotieven
op uw naaiproject. Het motief wordt precies daar geplaatst waar
u het wilt. Maak hiervoor met uw smartphone een foto van uw stof
in de borduurring en stuur deze naar uw naai- en borduurmachine
met mySewnet™-functie. Open de foto van daaruit op het scherm,
kies uw borduurmotief en borduur.

Snel van foto naar

borduurmotief
PFAFF®: de ImageStitch™ app

HUSQVARNA® VIKING®: de QuickDesign™ app
Deze apps zijn handige hulpmiddelen om foto‘s om te
zetten in borduurmotieven. Een foto die u met uw smartphone heeft gemaakt, wordt automatisch omgezet in een
monochroom borduurmotief. Voor meer variaties kunt u
verschillende filters gebruiken voor verschillende soorten
borduurmotieven. Als uw borduurvoorbeeld in orde voor
u is, kunt u het met één klik opslaan in uw mySewnet™
Cloud. Uw borduurbestand is al gesynchroniseerd met uw
machine met mySewnet™-functie, het borduurmotief kan
worden opgeroepen en worden geborduurd.
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Naai-instructies
Tutorials

overal digitaal beschikbaar

PFAFF®: de Creator Cue™ app
HUSQVARNA® VIKING®: de JoyOS ADVISOR™ app
Met deze apps kunt u overal naai-instructies en
tutorials bekijken op uw tablet of smartphone:
aan de snijtafel, bij de strijkplank, comfortabel op
de bank of onderweg!
Als u een project heeft gekozen, volgt u eenvoudig
de stapsgewijze instructies die in de app of op uw
machine met mySewnet™-functie verschijnen.
U kunt ook interactief steken en/of borduurmotieven uit de instructies via uw smartphone/tablet overbrengen naar
uw naai- en/of borduurmachine
met mySewnet™-functie.
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Wilt u de registratiestappen voor
mySewnet™ in detail nalezen?
Ga dan naar het mySewnet™ HELP-CENTER.
Hier vindt u informatie over het aanmaken van
een account, het verbinden van de machine met
een wifi-netwerk en de mySewnet™ apps en
applicaties.

Project: Julian Fiege; Foto: Gianna Jobst

https://help.mysewnet.com/nl/
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mySewnet™

ABONNEMENT

NIEUW!
Met een mySewnet™ abonnement heeft u toegang tot hoogwaardige
borduursoftware; mySewnet™ BASIC (zonder de mySewnet™ Library),
mySewnet™ SILVER en mySewnet™ PLATINUM, beiden inclusief de
streamingdienst mySewnet™ Library.

Eigen borduurmotieven maken en bewerken:
mySewnet™ borduursoftware

Met een abonnement bent u altijd up-to-date en automatisch bij de
eersten die een upgrade krijgen. Er zijn minimaal twee upgrades met
nieuwe functies per jaar gepland! Upgraden is mogelijk binnen een
abonnementscyclus.

U heeft de keuze uit drie verschillende abonnementen:

Project: Tobias Milse

mySewnet™ BASIC

mySewnet™
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om te proberen

In mySewnet™ BASIC zijn de mySewnet™ apps (zie
pagina 10) en enkele basisbewerkingsfuncties zoals kleur
sorteren, dupliceren, vergroten of verkleinen en
het plaatsen van borduurmotieven op een borduursoftwarescherm, beschikbaar. De streamingdienst
mySewnet™ Library is niet inbegrepen.

mySewnet™

Zo creatief kunt u met borduursoftware zijn:
Het motief van de bedrukte stof is als
borduurmotief op het kussen te vinden.

GRATIS

Ter aanvulling op
een abonnement kunt
u ook gratis gebruik
maken van de
mySewnet™ apps en
applicaties.

Gebruik het
borduurvoorbeeld en
plan uw borduurvolgorde
van de motieven voor uw
borduurproject. Zo heeft u
optimale controle over
uw ontwerpproces.

mySewnet™ SILVER bevat alle softwarefuncties van
mySewnet™ BASIC en nog veel meer:
Teksten: Kies uit 245 lettertypen uit 18 categorieën. Deze speciale borduurlettertypen zijn gedigitaliseerd, de grootte kan worden gewijzigd en de afstand ertussen kan worden aangepast. Maak teksten
of elegante monogrammen. Gebruik de ingebouwde QuickFont wizard om lettertypen te maken van
TrueType® of OpenType® lettertypen. Deze lettertypen vindt u op uw computer.
Borduurmotieven aanpassen: Verander de grootte van borduurmotieven, gebruik de groepsfuncties
voor nauwkeurige bewerking. Plaats borduurmotieven met een muisklik (links, midden, rechts). Roteer,
spiegel en verplaats borduurmotieven.
De Encore-functie biedt verschillende hulpmiddelen voor het herhalen van borduurmotieven en het
uitlijnen van borduurelementen op vormen. De Encore-functie is ideaal voor gelijkmatig
verdeelde motiefreeksen. U kunt de omrandingsvormen maken met één motief of met verschillende
motieven. U kunt motieven die al zijn gegroepeerd zijn, gebruiken met Encore.
Kaders en omrandingen: Gebruik kaders en omrandingen
in uw ontwerpen en kies uit vele voorgedigitaliseerde
motieven. Er zijn 639 kaders en omrandingen beschikbaar
voor intuïtief gebruik.
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Endless Embroidery wizard: Voeg plaatsingssteken aan een
borduurmotief toe. Op deze manier kunt u een motief heel
gemakkelijk op gelijke afstand van het vorige, nogmaals borduren.
Als u de stof opnieuw in de borduurring spant, helpen de plaatssingssteken u bij het exact plaatsen van het volgende borduurmotief. Zo kunt u uiterst nauwkeurig een mooi patroon maken van
dezelfde borduurmotieven en grote oppervlakken „volborduren“.
Split Project wizard: Splits grote borduurmotieven met slechts een paar muisklikken op in kleinere delen
en borduur de borduurmotiefdelen in kleinere borduurringen.
Super designs: Meer dan 2000 borduurmotieven staan tot
uw beschikking voor het uitwerken van al uw ideeën. Deze
borduurmotieven laten zich ook perfect schalen.
Nieuw start- en welkomstscherm bij het starten van de software.
U kunt het laatst gebruikte bestand bekijken. Snelle links leiden
naar modules en wizards. Ook kunt u informatie over uw mySewnet™ abonnement en account inzien.
HET GROTE VOORDEEL: In het mySewnet™ SILVER abonnement* is
ook de mySewnet™ Library, de streamingdienst voor borduurmotieven,
inbegrepen. Meer informatie op pagina 20.

Heeft u al PREMIER+™ 2 Embroidery borduursoftware?

Ten opzichte van PREMIER+™ 2 Embroidery heeft mySewnet™ SILVER de volgende pluspunten:

ppp
ppp

245 lettertypen uit 18 categorieën
639 kaders en omrandingen
Borduurvoorbeeld voor het plannen van de borduurvolgorde van uw borduurmotieven
Split Project wizard
Nieuw start- en welkomstscherm
mySewnet™ Library* inbegrepen

* Vereist een naai- en borduurmachine met mySewnet™-functie
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Maak lintborduurmotieven of voeg linteffecten toe aan bestaande
borduurmotieven. Creëer
expressief borduurwerk
met fascinerende
effecten*

mySewnet™ PLATINUM bevat alle softwarefuncties
van mySewnet™ SILVER en nog veel meer:
De Spirograph Design Creator maakt
effectvolle spiraalborduurmotieven.
U kunt alles zelf instellen of met enkele
simpele muisklikken ontwerpen
maken.
Maar liefst 12 borduursoftware wizards bieden u hulp tijdens het ontwerpproces:
1. Spiro Design – Creëer spiraalborduurmotieven met enkele muisklikken.
2. Cross Stitcher – Maak kruissteekborduurmotieven, traditoneel of met behulp van een afbeelding.
3. Express Design – Maak een borduurmotief op basis van een eenvoudige clipart-afbeelding.
4. Express Monogram - Maak een monogram en kies uit 100 lay-out vormen.
5. Word Sculpt – Vul interessante vormen in met letters,
cijfers en woorden voor mooie ontwerpeffecten.
Creëer uw eigen vormen voor Word Sculpt met de
Draw & Paint module.
6. Quiltblock - Maak een blok met traditionele quiltvormen
en accentueer het met steekstructuren voor de mooiste
quiltoppervlakken.
* Vereist een borduurmachine die geschikt is voor het lintborduurapparaat.
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7. PhotoStitch - Maak een monochroom of gekleurd
borduurmotief van uw favoriete afbeeldingen.
8. Family Tree – Maak een familiestamboom voor persoonlijke
herinneringen.
9. Project-in-the-Hoop - Ontwerp eenvoudig buitengewone borduurprojecten in
uw borduurring. Er zijn vier nieuwe projecten met in totaal
61 nieuwe borduurmotieven beschikbaar.

11. Endless Embroidery – Borduurmotieven samenvoegen tot
rijen borduurmotieven of exclusieve randen.
12. Split Project - Splits grote borduurmotieven in kleinere delen om te borduren met
kleinere borduurringen.
Alle wizards en creatieve tools zijn gemakkelijk toegankelijk op het tabblad „Create“.

Nieuw voor MAC® en Windows!
						
Nieuwe Draw & Paint module
Voegt teken- en schilderelementen toe aan dezelfde afbeelding.
Splits automatisch grote borduurmotieven in meerdere delen of bepaal de splitslijnen zelf.
HET GROTE VOORDEEL: In het mySewnet™ PLATINUM abonnement* is
ook de mySewnet™ Library, de streamingdienst voor borduurmotieven,
inbegrepen. Meer informatie op pagina 20.
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* Vereist een naai- en borduurmachine met mySewnet™-functie

Foto: Michael Wong

10. QuickFont - Verander een TrueType® lettertype van uw
computer in een borduurlettertype.

Heeft u al PREMIER+™ 2 Ultra
borduursoftware?

Ten opzichte van PREMIER+™ 2 Ultra heeft
mySewnet™ PLATINUM de volgende
pluspunten:

p   p

Maak lintborduurmotieven* of voeg
linteffecten toe aan bestaande borduurmotieven.
12 ingebouwde borduursoftware
wizards met nieuwe en gedeeltelijk
verbeterde functies voor het maken van
borduurmotieven. Zoals bijvoorbeeld:
- Word Sculpt: Nieuwe vormen en de
mogelijkheid om zelf vormen te ont		werpen.
- De Spirograph Design Creator maakt
spiraalborduurmotieven.
- Een Split Project functie is ook in de
Stitch Editor Tool opgenomen.
Project Tool ook in Stitch Editor opgenomen
Opnieuw ontworpen, functioneel
tabblad „Create“
Nieuwe module voor MAC® en
Windows: Draw & Paint module
245 lettertypen uit 18 categorieën
639 kaders en omrandingen
Borduurvoorbeeld voor het plannen van
de borduurvolgorde van uw borduurmotieven
Split Project wizard
Nieuw start- en welkomstscherm
mySewnet™ Library** inbegrepen

          
p
p
p
ppp
   p p p

Grenzeloze
vrijheid bij het
ontwerpen van
uw borduurmotieven.

* Vereist een borduurmachine die geschikt is voor het
lintborduurapparaat
** Vereist een naai- en borduurmachine met mySewnet™-functie
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Bladeren - streamen - borduren
De digitale bibliotheek met borduurmotieven
De mySewnet™ Library streamingdienst voor borduurmotieven is een digitale bibliotheek met hoogwaardige
borduurmotieven en is onderdeel van uw mySewnet™
abonnement.
U heeft toegang tot meer dan 5000 borduurmotieven,
noviteiten en borduurtips. De geselecteerde borduurmotieven worden direct overgebracht naar uw borduurmachine met mySewnet™-functie. Het gekozen borduurmotief kan ook in uw cloudmap worden opgeslagen of u
kunt het naar uw borduursoftwaresysteem sturen, bijvoorbeeld naar PREMIER+™ 2.
De borduurmotievenbibliotheek wordt
regelmatig uitgebreid!

HET VOORDEEL
VOOR ABONNEES:
De mySewnet™ Library is
inbegrepen in het
mySewnet™ PLATINUM en
het mySewnet™ SILVER
abonnement.
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Gun uzelf een

abonnement!

U heeft de volgende opties
bij het afsluiten van een
mySewnet™SILVER of
mySewnet™ PLATINUM abonnement:

1
2

Abonnement voor 12 maanden

Maar betaal er slechts 10. Afsluiten bij uw
officiële dealer.

Maandelijks abonnement

U kunt zich rechtstreeks abonneren via de
mySewnet™ website.

Foto: Shutterstock

Voor beide opties is een creditcard vereist als
veiligheidsinformatie. Het abonnement loopt
automatisch door totdat het wordt opgezegd.
Dit geldt ook voor het abonnement
van 12 maanden. Opzeggen kan op
ieder moment.
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Alle machines met mySewnet™-functie in één oogopslag:

Wij houden u op
de hoogte:

Bij registratie van uw toestel, meldt u zich ook
aan voor onze nieuwsbrieven. Zou houden wij u
op de hoogte van het laatste nieuws, nieuwe
producten en borduursoftware. Uw machine
registreren kan via onze website.

Meld u aan via:
www.pfaffbelgium.com
22

www.husqvarnavikingbelgium.com

behalve
borduurapps
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Project: Tobias Milse

Slimme
creativiteit bij
het naaien en
borduren!

www.pfaffbelgium.be

www.husqvarnavikingbelgium.be

