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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 (52) 
 

Als u blokken tekent op het applicatie-
tabblad, is het ‘brush stroke’ (penseel 

streek) gereedschap heel handig voor het 
tekenen van bladeren, gras, linten, 

wijnranken, bloemblaadjes, handvaten 
van manden en nog veel meer. 

 

‘Brush Stroke’ is bij applicaties ontwerpen heel handig. 
 

Start het programma op en klik de ‘tip of 

the day’ weg. Open een project of start 
een nieuw project. Begin op de blokken-

werktafel.   

Klik op de bovenste menubalk op BLOCK 

en kies daar de optie ‘New Block’ om een 
nieuw blok te maken. Kies hier een 
‘PatchDraw’ optie of ‘EasyDraw + 

PatchDraw’ samen. 

   

Onderaan uw werktafel kiest u nu het 

tabblad ‘Applique’ om de applicatie te 
tekenen. 

 

Kies links van de werktafel de knop ‘Brush 
Stroke’. Staat deze nog niet op uw 

beeldscherm, voeg hem dan toe met 
‘Customize Toolbar’, ‘Add/Remove 
buttons’ en zet een  voor ‘Brush Stroke’.  

 

 >  

 
Kijk bij de bovenste menubalk bij ‘VIEW’ 
of er een  staat bij ‘Precision Bar’. 
Hierdoor verschijnt er boven de werktafel 

een extra balk waar u meer opties ziet 
van de ‘Brush Stroke’. 

Teken met de ‘Brush Stroke’ een lijn om 
te zien wat dit gereedschap allemaal kan. 

        
Laat de tekening actief blijven (de punten blijven er omheen staan) en probeer 
verschillende opties van de ‘Precision Bar’ uit. 

Verplaatsen  of   

Hoe ziet de lijn er uit 

                          

Minimale breedte 
En dikte van de lijn  

Hoe zien begin 
en eind er uit         

Spiegelen                                
Voor of achter ander object 

plaatsen  

Lijnen omzetten naar gevulde 

patch  Tekening in centrum zetten            

Conen van de actieve tekening  Met de knop ‘Shape’ in de 

linker werkbalk, kunt u 
ook de vorm  nog  

aanpassen.  
 


