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Utforska & Skapa – innehåll 
Målet med projektet är att ge oss tid att utforska den otroliga mångfald som dataprogrammet 

har. Ju mer vi jobbar i det desto mer hittar vi och på så sätt kan vi skapa fler underbara 

broderier till våra sömnadsprojekt! Och en sak till      det är ju så otroligt roligt! 

Utforska & Skapa skickas till alla deltagare den 15 varje månad och består av följande delar. 

Varje del är en egen film vilket gör att du enkelt kan gå tillbaka och se specifika delar.  

1. Introduktion  

2. Stygnsättning 

3. Månadens Lyft 

4. Öva hemma 

I introduktionen går jag igenom månadens tema i stygnsättningen samt lyftet. Jag visar även 

övergripande funktioner kopplat till månadens tema. 

Stygnsättningen spelas in i både mySewnet (engelsk version) samt Premier+2. När du går 

med i projektet anger du vilken version som passar just dig. Varje avsnitt av stygnsättningen 

har olika teman. Lite längre ner kan du se vilka teman som kommer vara med under 2023. 

Månadens Lyft är en film där jag lyfter fram utvalda funktioner och den spelas in i två 

versioner på samma sätt som stygnsättningen. 

Öva hemma är en film där jag ger lite tips på hur du kan öva vidare. Det är inte steg för steg-

anvisningar utan mer en uppmaning hur du kan öva mer. 

Till detta projekt finns en facebook-grupp där du kan ställa frågor och lägga upp vad du gjort.  

Du avgör naturligtvis själv om du vill dela vad du gjort men tillsammans kan vi inspirera 

varandra. 

Priset för 12 delar av Utforska & Skapa är 950 kronor och betalas via swish eller överföring 

till företagskonto. Det går utmärkt att ansluta sig löpande under året och du får naturligtvis 

länkar till de tidigare månader som du eventuellt har missat. 
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Stygnsättningsteman  

Följande teman kommer finnas med i Utforska & Skapa. Till varje tema skapar jag ett broderi 

där temat används. Ordningen som listas här är inte 100 % förenat med den ordning som de 

kommer att komma      dvs Break Apart kanske kommer i april. 

1. MultiWave Fill - hur den används tillsammans med densitet samt Motifs 

2. Stygnsättning av flera designobjekt ur samma bild samt Spiral Fill 

3. Satin Area - hur den skapas och vilka användningsområden 

4. Skapa en bild med Multiply, Point Create och transportstygn 

5. Satin Column - hur den skapas och vilka användningsområden 

6. Göra färgövergångar med hjälp av bl a Feathered Satin 

7. Break Apart tillsammans med bl a Shapes samt genomgång av hoppstygn 

8. Skapa fristående lacebroderi med bl a Richelieu Bars 

9. Tapering av Motif och Satin Line samt Tapered Motifs 

10. Skapar en applikation med många delar utifrån en illustration 

11. Pop-up-broderi – dela upp en vektorbild och stygnsätter ett pop-up-broderi steg för 

steg 

12. My Fill och Pattern Fill Favorites 

 

 

 

 

 


