
KUNDRECENSION 

Jag har nu provat Wilcoms Embroidery Studio E3 i knappt en vecka vilket verkligen 
inte kan tyckas vara så mycket, men OJ vilken skillnad det är från mitt gamla 
brodyrprogram!  

Jag hade stygnsatt en del innan i mitt gamla program och tyckte att jag börja få lite 
"kläm" på det hela men var ändå ofta missnöjd och tyckte inte att det jag gjorde blev 
riktigt så som jag skulle vilja ha det. 
I Embroidery Studio så kan jag på ett mycket lättare sätt få till mina broderier precis 
på det sätt jag önskar.  
 
Jag kan väldigt enkelt lägga riktningar på stygnen för att få fram effekter i broderiet 
som hindrar det från att bli en platt bild utan att den istället upplevs tredimensionell. 
Det är också enkelhet att få till färgskiftningar och lägga skuggningar på bilder man 
gör. 

För att sammanfatta det hela så är det ett enkelt program att hantera och det går 
väldigt snabbt att lära sig det mest grundläggande vilket innebär att man på väldigt 
kort tid är igång och gör stygnsättningar som faktiskt inte ser amatörmässiga ut utan 
får en lite proffsigare finish.  
Sen finns det ju så väldigt många fler funktioner som kommer att ta längre tid att få 
grepp om men just att den första delen är så enkel att lära sig gör att programmet 
inte känns så krångligt och "överavancerat", utan även som glad amatör inom 
brodyrvärlden så kan man snabbt få till väldigt fina broderier o framförallt ha väldigt 
roligt under tiden!  
Sen är en annan fördel att Wilcom har en väldigt bra svensk support och att det finns 
mycket bra instruktionsfilmer på svenska att titta på vilket självklart bidrar till att man 
lär sig allt mycket fortare! 

Så min rekommendation är att om du står och tvekar mellan vilka program du skall 
köpa så är detta så otroligt mycket bättre än de andra program som finns på 
marknaden att prisskillnaden får väldigt liten betydelse.  
 
Så om du ändå tänkt satsa lite pengar på ett bra broderiprogram - välj Embroidery 
Studio, du kommer inte att ångra dig! 

 

 

Kund som bytt in sitt Janome MBX 4.5 till Wilcom's EmbroideryStudio Designing e3 

 

 

 


