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EQ7 Tip van de dag (54)
Gebruik de Quilt-werktafel om een ‘fotopatchwork-quilt’ te maken. Importeer een
foto en snijd die op maat van de (onepatch) quilt. Klik op ‘Create’ en EQ7
verandert elke patch in kleuren die het
dichts bij de werkelijke foto komen.

Maak een grote ‘one-patch’ quilt van een foto.
Zorg dat u een mooie foto klaar heeft
staan waar u een quilt van wilt maken.
Begin op de Quiltwerktafel. Kies in de
menubalk de optie Quilt > New Quilt >
Photo Patchwork
Ga opnieuw naar ‘Quilt’ in de bovenste
menubalk en klik op ‘Import Image for
Photo Patchwork’. U kunt nu op uw eigen
computer de foto van uw keuze
opzoeken. Klik op de foto en open het
bestand (of dubbelklik op de foto)
Pas eventueel met de knop ‘Rezise’
(rechter werkbalk) de maat van de foto
aan, die op het tabblad Photo staat.
Klik op ‘Preview’ om te zien hoe de quilt
er in effen kleuren uit gaat zien.
Als u op tabblad ‘Photo’ staat en op ‘Add
to Sketchbook’ klikt, voegt u alleen de
foto aan het schetsboek toe. Op ‘Layer 1’
voegt u de quilt aan het schetsboek toe.
Klik op ‘Random Recolor’ (rechter
werkbalk) om de kleuren om te zetten in
stoffen uit uw schetsboek. Klik hier op
‘Map to fabrics’. Hoe meer stoffen er in
staan, hoe beter de keuze zal kunnen
zijn. Klik nu op de quilt.
Bij het tabblad ‘Layout’ kunt u ook kiezen
voor een ander soort patch. Ga eerst naar
‘Layout’, pas de patch aan, klik dan op
tabblad ‘Photo’ en op ‘Preview’ en ga dan
naar het tabblad ‘Layer 1’ om de nieuwe
quilt op te slaan.
Natuurlijk kunnen ook hier weer de effen
kleuren met ‘Random Recolor’ omgezet
worden in mooie stoffen.
In het printmenu kunt u zien hoeveel
verschillende stoffen EQ7 gebruikt. De
opgegeven hoeveelheden zijn heel ruim,
omdat EQ7 elke patch als een vierkant
uitrekent en ze niet tegen elkaar in legt.

Deze tip is een vertaling van de ‘Tip of the Day’
van de EQ7 software van Electric Quilt.
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