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Deze tip is een vertaling van de ‘Tip of the Day’  

van de EQ7 software van Electric Quilt. 

EQ7 Tip van de dag (56) 
 

U kunt een snelle foto van uw blok, quilt 
(of wat u maar wilt op het scherm) maken 

door ‘Export Marquee Selection’te 
gebruiken. Klik op FILE > Export Marquee 

Selection. Sleep een hokje om het gebied 
dat u wilt ‘vangen’. Voila, de foto is klaar.  

Maak een snelle foto van uw blok, quilt of beeldscherm. 
 

Het maakt niet uit op welke werktafel u 
staat. Kies in de menubalk de optie 
Customize Toolbar (pas de menubalk aan)  

Klik op Add/Remove Buttons  

 
Controleer of er bij de optie ‘Export 

Marquee Selection’ een  staat.  
Zorg dat het object, waarvan u een foto 

wilt maken, duidelijk in beeld staat. Klik 
nu op de knop ‘Export Marquee Selection’  

Uw cursor (pijltje op het scherm) wordt 
nu een vergrootglas met een stippellijn. 
Houd uw muisknop ingedrukt totdat het 

vakje de afbeelding heeft ‘gepakt’ die u 
op de foto wilt zetten. Laat dan de 

muisknop los. 

  
Op het moment dat u de muisknop los 

laat verschijnt er een keuzemenu. U kunt 
nu kiezen of u de foto wilt opslaan als 
bestand, of u de foto op het klembord wilt 

plaatsen en of u de foto wilt printen. Klik 
op de afbeelding om uw keuze te maken. 

  
Bij de optie ‘opslaan’ krijgt u het Windows 
menu waar u de map van uw keuze kunt 
aangeven om de foto in op te slaan. 

 
Bij de optie ‘Copy to Windows clipboard’ 

lijkt het of er niks gebeurt. Gaat u dan 
naar een Word-document, dan kunt u 

eenvoudig met ‘plakken’ (Ctrl-V) de 
afbeelding in het document plakken. 

 

Bij de optie ‘Print’ wordt de opdracht 
direct naar de printer van uw voorkeur 
gestuurd. U hoeft geen extra 

printopdracht meer te starten. 

 

 


