
Pulvertroll om    

 

Jag tänkte att det kanske är dags att jag skriver en liten recension om Wilcom ur mina 

perspektiv. 

 

Jag har pysslat med det mesta inom brodyr på maskin. Testat alla möjliga tekniker, material 

och utföranden, men det jag faktiskt gör minst av allt är att stygnsätta (hittills) 

 

När jag stygnsatt har jag helst jobbat med att klura ut "In-The-Hoop projekt", den största 

anledning är att vanlig stygnsättning tar en massa tid i anspråk, jag har tiden, men när jag ska 

sitta långa stunder och pilla så får jag hemskt ont.  Jag har förflutet som konstnär så att 

skapa egna tolkningar på brodyr, tilltalar mej stort men ofta inser jag att det jag vill göra, kan 

ta dagar att genomföra vilket oftast stoppat mej, av hänsyn till min kropp. 

 

Så kom Wilcom in i bilden. 

Det första ordet som jag har på tungan är snabbt! Sådant som tidigare tagit mej 6-8 timmar 

fördelat på kanske 3 dagar för att klara utav har jag genomfört på 2 timmar, vilket för mej är 

fantastiskt, äntligen kan jag sitta och göra de brodyrer jag vill. 

 

För mej har tidigare "snabba" stygnsättningar varit automatstygnsättningar  jag inte ens 

velat spilla tid på att brodera ut. Ja, snabbt och lätt, men resultaten är därefter och då har 

jag ändå haft möjligheten att jobba i de flesta brodyr program. 

 

Med Wilcom använder jag gärna en semi-teknik, jag älskar att vektorkonvertera. I wilcom 

finns hela Coreldraw, inte bara en liten version som i många andra program och det gör 

skillnad. Så min favoritmetod är att jobba med konverteringen, ju bättre material du har i 

vektorn desto bättre brodyrkvalitet får du. Där får jag hjälp att fylla de stora bitarna, med 

fint stygnsatta kvalitets fält, därefter väljer jag att lägga mitt krut på att få dit konturer som 

jag vill, bearbeta ljus och skugga, objekt placering för att få dimension i brodyrerna. Att jag 

väljer denna metod spar många timmars arbete. Utan att jag tummar på kvaliteten. 

 

Så vem passar ett program som Wilcom embroiderydesign studio e3?? 

Jag skulle vilja säga alla som vill börja eller vill stygnsätta lätt, med god hjälp och med topp 

kvalitet. 

 

Wilcom har ett stort utbud av elements, vi kan kalla dem applikationer för att förenkla 

tänket lite. Och med dem så kan man göra en massa förfinade effekter. Men det jag talar om 

är grundprogrammet i första hand. Wilcom passar dej som tittar på kvalitet. 

Det finns många program där ute som har en gottepåse med massor av möjligheter och 

effekter, man kan göra både ditten och datten. Här skiljer sig Wilcoms tänk lite från övriga 



program vi är vana att se på hembrodyrmarknaden. Wilcom är tänkt från början för 

vinstdrivande företagsbrodering. Den vanliga brodyrkunden tilltalas oftast inte av att vi har 

staplat brodyr effekter på varandra utan tilltalas av kvalitet av resultatet av inköpet av 

brodyr. Det som jag först lärde mej förstå vad Wilcom's styrka ligger i är Textverktyget. Jag 

använder enormt mycket text i mina alster, jag tycker om att leka med text och fascineras av 

ordspråk mm. Och fast jag innan har haft rätt avancerade brodyrprogram, har just 

textverktygen ofta inte gett mej det jag önskat, det har inte bara varit att ladda upp en text 

och börja brodera den, jag har fått jobba med den bokstav för bokstav för att få upp raka 

linjer som verkligen är raka, jobba med tätheten, ändrat kurvor och hörnor innan jag varit 

nöjd vilket är tidsödande och i mitt fall smärtsamt. Där hittade jag den första styrkan hos 

Wilcom, jag behöver inte efterarbeta textkvaliteten, jag behöver enbart bearbeta layouten, 

var och hur jag vill placera bokstäverna i min text. Jag har 3 olika brodyrmaskiner i min ägo 

att prova mina alster på, 3 mycket olika maskiner med både förtjänster och nackdelar, jag 

har en ren industrimaskin med 15 nålar, en lätt industrimaskin i 4 nålars Mb4 samt en en- 

nålars kombinations maskin i MC15000. Med hjälp av dessa har jag verkligen testat och 

jämfört resultaten. 

 

Wilcoms stora förtjänst är att kvaliteten är det stora i paketet, inte att ha en massa 

ögonbländare. Grundpaketet är utformat för att verkligen hjälpa stygnsättaren att få fram 

kvalitetsbrodyrer på kort tid för att vara kostnadseffektivt för ett brodyr företag, tid är 

pengar, men man får bara pengar om kvaliteten är god. Wilcom passar den som vill brodera 

snygga alster som är problemfria, en kvalitetsbrodyr ger alltid lättare brodering än de 

brodyrer som kanske inte alltid är så genomtänkta. Om du stygnsatt på ett sätt som 

programmet uppfattar som ett problem, varnar den och säger ej lämpligt alternativ / 

redigering mm, vilket sparar inte bara tid när man stygnsätter utan även tid att slippa 

brodera ut saker som inte fungerar. 

 

En bra och genomtänkt filosofi Wilcom har är att när de gjort en programdel så har de sett 

till att varje del håller toppklass, jag har provat diverse kul effekter i många olika program 

där det sägs att man ska få tex florentineeffekten, men det enda som slutresultatet gett är 

en gles avvikande yta i stygnflödet, den efterlängtade effekten blir knappt märkbar, man 

undrar mer vad som gått fel i brodyret, än man förstår innebörden av stygnändringen.  

 

Grundprogrammet är i sig enormt variations rikt och när man lär sig behärska 

grafikprogrammet Coreldraw så inser man att möjligheterna i programmet är oändliga, du 

kan skapa alla dessa effekter du vill åt där innan du ens har konverterat brodyret. Men vill 

man ha den snabba och enkla vägen till effekt brodyrer finns elementen, eller 

applikationerna som är lättare att tänka på dem som, med dem finns genvägarna att snabbt 

och högkvalitativt skapa dessa effekter man tilltalas av, Personligen tycker jag det är 

genialiskt att inte behöva betala för de applikationer som faktiskt inte tilltalar mej, men de 

jag köper är i absolut topplass. Det är så jag fungerar jag vill att mitt engagemang och min tid 



ska betala sig i riktigt bra resultat, annars avstår jag faktiskt från att stygnsätta sådana 

objekt. 

Absolut är Wilcom ett riktigt effektivt arbetsredskap för den som arbetar med brodyr , vill 

leverera brodyrer i toppkvalitet utan att lägga ner timtal på varje stygnsättning, och för 

företagaren finns en hel del tidsbesparande åtgärder med färdiga lösningar för att producera 

mängder av likvärdiga produkter men som ändå är personliga med tex förnamn integrerat 

med en företagslogo, mm. 

 

Men för mej som har mina rötter i hembrodyren ser jag nästan ännu mera fördelar, många 

hembroderare hinner inte få utlopp för sin kreativitet och ofta så är stygnsättning en lyx man 

får avstå pga. tidsåtgången, man ska hinna jobba, passa barn, sköta matlagning och hem, att 

där sno sig stunder av kreativitet är inte alltid lätt och man önskar att dygnet hade fler 

timmar. Det är här jag ser Wilcom's bästa fördel egentligen. Att göra det möjligt, dels med 

att programmet är lätt att lära sig, men också snabbt och användarvänligt och ofta blir 

resultatet bra på första försöket. Äntligen kan du använda barnens teckningar, förvandla 

dem till vektorer och konvertera dem till brodyrer och skapa minnen för livet, snabbt och lätt 

men med den kvalitet och utseende du vill ha dem i, utan att det lagt beslag på en halv dag. 

 

Jag har nog egentligen aldrig utvecklats till en bra stygnsättare på grund av att oftast 

förknippas att lära sig stygnsätta med att sitta och pilla minutiöst framför datorn, något som 

för mej valts bort pga. smärta i många dagar efter att ha suttit med ett enda brodyr, för att 

sedan inte ge mej tillfredsställelse när jag broderat ut mitt alster utan gett besvikelse som 

slutat i att jag tappat lusten att fortsätta utsätta mej för smärta för att korrigera allt som inte 

blivit bra, jag valde att köpa bra brodyrer istället. Detta är något som ändrats sedan Wilcom 

kom in i mitt brodyrrum, jag finner glädje i att stygnsätta, plötsligt väljer jag att stygnsätta 

detaljrika brodyrer, sådana som jag innan undertryckt i mitt inre då jag ansett dem vara 

omöjliga att åstadkomma. 

 

Vill du också brodera smartare, mer tids effektivt, enklare och med bättre resultat??  Då kan 

jag varmt rekommendera dej att skaffa Wilcom embroiderydesign studio e3, när du känner 

att du vill växa behöver mer applikationer i ditt broderande, välj o vraka mellan applikationer 

som tillför ditt broderande du behöver i topplass, betala bara för just det dina val på ett 

enkelt och professionellt sätt det är du värd, att inte behöva stjäla sig till tid man känner att 

man inte har för att få tid för sig själv av olika anledningar. Utan snabbt och lätt genomför du 

din typ av stygnsättning, och med resultat du kan vara stolt över som du vet att de är bra 

nog att tom ta betalt för.. 

 

Jag klarar det, så du klarar det också, även om du aldrig har stygnsatt ett streck ens innan, 

och vet du att du har support både genom internet med filmer, seminarium, övnings 

koncept mm och behöver du personlig support så kontakta oss på Pulvertroll så finns vi där 

för att hjälpa dej... 



 

Jag har äntligen hittat programmet som gör det värt för mej att stygnsätta det jag vill 

stygnsätta. 

Ps. du vet väl att du fortfarande kan byta in ditt gamla stygnsättnings program med 

fungerande dongel, och erhålla 50% rabatt på Wilcom i shopen kan du dessutom välja att 

delbetala med klarna. 

Wilcom är som allt annat i Pulvertroll's webshop, noga utvalt och testat av mej personligen, 

som sådant jag själv använder.... 

 

Vänliga hälsningar  

TROLL! 

www.pulvertroll.se 

 


