Heleen Pinkster Quilt Design
Neem contact op voor EQ7 workshops op locatie (verschillende niveaus mogelijk).
www.heleenpinkster.nl

Voor workshops in winkels zijn er prijzen Ex BTW.
Wildforster 116, 3772 WH Barneveld

info@heleenpinkster.nl

facebook: Heleen-Pinkster-Quilt-Design

EQ7 Tip van de dag (60)
Wilt u een blok met alle kleuropties uit uw
schetsboek verwijderen, klik dan eerst op
de pijl die naar links wijst, zodat de
lijnentekening verschijnt. Op deze manier
verwijdert u zowel het blok als alle
kleuropties van dit blok met één klik.

Blok met alle kleuropties verwijderen in 1 klik.
Open met ‘View Sketchbook’ het Project
Schetsboek en klik op het tabblad
‘Blocks’.

>
Zoek hier het blok dat u wilt verwijderen
uit het schetsboek. Klik op het blok zodat
er een randje omheen komt te staan. Klik
daarna met de rechter muisknop op het
blok en kies de optie ‘Select Coloring’. U
kunt nu bekijken of het echt het juiste
blok is wat u wilt verwijderen. U krijgt
hiermee alle kleuropties te zien.
Ga nu naar de pijltoetsen die helemaal
zwart gekleurd zijn en klik op de meest
linker pijl, zodat de lijnentekening
zichtbaar wordt. (U kunt ook bij ‘Select
Coloring’ de meest linker optie van het
blok kiezen of met de pijlen heen en weer
klikken.)
Klik nu op de knop ‘Delete’ zodat het blok
helemaal verdwijnt uit uw schetsboek.
Ook alle manieren van inkleuren zijn nu
met één klik verwijderd.
Gaat u op een gekleurd blok staan en
klikt u dan op ‘Delete’, dan zal alleen die
kleuroptie verwijderd worden.
U kunt ook het palet openen met de knop
‘Edit Block’ en dan weer met de zwarte
pijlen de lijnentekening opzoeken.

Klik daarna met de rechter muisknop op
het blok en kies de optie delete, waardoor
u ook het blok met alle kleuropties
verwijdert.

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