
	  

6D	  PREMIER	  

GENEL	  ÖZELLİKLER	  
• Tasarım	  ve	  nakış	  yaratıcısı	  sistemidir	  
• Kişisel	  nakış	  tasarımları	  oluşturmak	  için	  seçenekler	  mevcuttur.	  
• Favori	  resimleri	  ve	  fotoğrafları	  en	  yeni	  nakış	  kreasyonlarına	  çevirebilme	  
• Büyüleyici	  çapraz	  dikişler	  yaratabilme	  
• Desenli	  kumaşları	  farklı	  efektlerle	  süsleyebilme	  
• Albümler	  düzenleyebilme	  
• Yazılar	  yazabilme	  	  monogramlar	  düzenleyebilme	  etiketler	  hazırlayabilme	  
• 5	  özel	  modül	  ile	  toplam	  11	  modül	  
• Genel	  görünüm	  penceresini	  kullanarak	  tasarımı	  yakınlaştırabilir,	  uzaklaştırabilir	  ve	  tasarım	  

ekranını	  hareket	  ettirebilme	  
• İsteğe	  bağlı	  olarak	  tasarımları	  son	  makine	  işleme	  noktasında	  direk	  makinaya	  gönderebilme	  

veya	  USB	  bellekle	  makinaya	  taşıyabilme	  	  
• Bernina	  ART	  (.art	  version	  1-‐3;	  load	  only)Brother	  /	  Babylock	  /	  Bernina	  PEC	  (.pec)Brother	  /	  

Babylock	  /	  Bernina	  PES	  (.pes	  version	  2-‐9)Compucon	  /	  Singer	  PSW	  (.xxx)Husqvarna	  Viking	  /	  
Pfaff	  (.vp3	  single	  and	  multipart,	  .vip)Husqvarna	  (.hus,	  .shv)Janome	  (.jef,	  .sew)Melco	  
(.exp)Pfaff	  (.pcs)Tajima	  (.dst)Toyota	  (.10*)	  formatlı	  nakış	  desenlerini	  desteklemektedir.	  

6D	  PREMIER	  İÇERİK	  MODÜLLERİ	  

6D	  EMBROIDERY	  =	  6D	  NAKIŞ	  
• Desenleri	  görüntüleyebilme,	  döndürebilme	  kopyalama	  renk	  değiştirme	  desen	  birleştirme	  

isteğe	  göre	  kasnak	  seçimi	  ayrıca	  100	  font	  üzeri	  yazı	  seçimi	  yapabilme	  
• Dalgalı	  düz	  çizgiler	  boyunca	  tasarım	  ve	  tasarımlarıkullanılacak	  kumaş	  rengine	  göre	  arka	  plan	  

rengini	  ayarlayabilme	  ve	  tasarımlara	  yeni	  dizayn	  katabilme	  

 

6D	  CARD	  SHOP	  =	  6D	  KART	  GALERİSİ	  
	  

• Kişisel,	  işlemeli	  tebrik	  kartları	  doğum	  günü	  ve	  evlilik	  yıldönümleri	  mezuniyetleri	  kutlamak	  
adına	  şık	  sevimli	  ve	  eğlenceli	  kart	  oluşturmak	  içindir.	  14000’den	  fazla	  tema	  ile	  tasarım	  renk	  
ve	  yazı	  özelliklerini	  fotoğraf	  dikişi	  de	  ekleyerek	  hazırlanabilir.	  

	  

	  



	  

6D	  STITCH	  EDITOR	  PLUS	  =	  DİKİŞ	  DÜZENLEYİCİ	  
• Nakışları	  yeniden	  şekillendirmek	  ve	  nakışları	  nesne	  düzenleme	  özelliği	  ile	  farklı	  dolgu	  ve	  

desen	  üzerinde	  rötuşlar	  verebilme.	  50’den	  fazla	  şekil	  200’den	  fazla	  desen	  şablonu	  arasından	  
seçim	  yapılabilir	  ve	  desen	  üzerinde	  efektler	  ve	  farklı	  aplike	  kenarlar	  oluşturulabilir.	  

	  

	  

6D	  DESIGN	  ALIGNER	  =	  	  TASARIM	  HİZALAMA-‐DESEN	  KESME	  
• Büyük	  desenleri	  birden	  fazla	  bölüme	  ayırabilme	  ya	  da	  desene	  ait	  bir	  ayrıntıyı	  keserek	  alıp	  

tamamen	  yeni	  bir	  desen	  dizayn	  edebilme.	  Ya	  da	  deseni	  keserek	  kesilen	  bölümü	  tek	  başına	  da	  
kullanabilme	  

	  

6D	  DESIGN	  CREATOR	  	  =	  DESEN	  DÜZENLEME	  
	  

• Çizimi	  yapılan	  ve	  bilgisayar	  ortamında	  taraması	  yapılan	  nakış	  desenlerini	  desen	  sihirbazıyla	  
nakışa	  çevirebilme.	  250’nin	  üzerinde	  nakış	  dolgu	  desenlerini	  kullanarak	  klasik	  nakışlar	  
yaratabilme.	  (	  çin	  iğnesi	  türk	  işi	  beyaz	  iş)	  75	  örnek	  tasarım	  üzerinde	  deneme	  yapabilme	  

	  

	  

	  



	  

6D	  SKETCH	  	  =	  RÖTUŞ	  EKLEME	  
	  

• Resim	  kumaş	  üzerine	  bir	  kalem	  veya	  fırça	  kullanır	  gibi	  nakış	  veya	  dikiş	  tarzında	  özel	  dikiş	  
efektleri	  uygulayabilme.	  165	  resim	  ve	  25	  kaligrafi	  dizayn	  ile	  denemeler	  ve	  nakışlı	  dokularla	  
geliştirerek	  hayata	  geçirebilme	  

	  

	  

6D	  PHOTO	  STITCH	  =	  FOTOĞRAF	  İŞLEME	  
• Kişisel	  veya	  aile	  albümü	  fotoğraflarını	  kullanarak	  resimleri	  nakışa	  çevirerek	  işleyebilme.	  396	  

dekoratif	  çerçeve	  75	  farklı	  şekillerle	  resimleri	  nakış	  ortamına	  dönüştürebilme.	  Sanatsal	  
efektlerle	  renkli,	  sepia,	  siyah	  beyaz,	  gri	  tonlama	  ve	  renk	  bloklu	  efektler	  uygulayabilme	  

	  



	  

	  

	  

6D	  CROSS	  STITCHER	  =	  KANAVİÇE	  DİKİŞ	  
	  

• Geleneksel	  el	  dikişlerinden	  	  kanaviçe	  nakışını	  kanaviçe	  	  programında	  sınırsız	  tasarım	  
uygulama	  yapabilme.	  Kanaviçe	  yazı	  yazabilme	  çoklu	  kullanım	  programıyla	  otantik,	  kişiye	  özgü	  
kanaviçe	  nakışlar	  uygulayabilme.	  Kişisel	  resim	  ve	  desenleri	  de	  kanaviçe	  nakışına	  
uygulayabilme	  
	  

	  
	  

6D	  FAMILY	  TREE	  	  =	  AİLE	  SOYAĞACI	  	  
• Aile	  resimlerini	  ve	  bir	  iki	  kuşak	  öncesi	  aile	  bireylerinin	  resimlerini	  doğum	  tarihlerini	  kişisel	  

bilgilerini	  6D	  embroidery	  system	  otomatik	  tasarımları	  ve	  dizaynları	  veya	  kişisel	  seçilebilen	  
dizaynlarla	  nakış	  ortamında	  aile	  soyağacı	  hazırlayabilme.	  Pfaff	  Creative	  nakış	  makinalarında	  
bulunan	  desen	  pozisyonlama	  sistemiyle	  tasarım	  hangi	  büyüklükte	  olursa	  olsun	  mükemmel	  
sonuçlar	  alabilme	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

6D	  EXPLORER	  PLUG-‐IN	  =	  DESENLERİ	  KEŞFETME	  YÖNETME	  
	  

• Desenleri	  ve	  resimleri	  katalog	  şeklinde	  bir	  arada	  görebilme.	  Tasarımları	  gerçek	  iplik	  renk	  ve	  
ölçülerindeki	  görüntü	  ve	  nakışları	  bir	  nakış	  	  formatından	  diğer	  nakış	  formadına	  aktarabilme	  
kaydedeilme	  
	  
	  

	  

6D	  FONT	  DIGITIZING	  	  =	  	  YAZI	  SAYILLAŞTIRILMASI	  DÜZENLEMESİ	  
	  

• Yazı	  fontlarını	  ve	  6D	  Embroidery	  system	  özelliklerini	  de	  kullanarak	  yeni	  yazı	  fontlarını	  
belirleme	  	  yeniden	  yazı	  fontları	  düzenleyebilme	  

	  

	  

	  


