
 



 

Professionellt Brodyr 
och dekorations 
dataprogram 
Om du är riktigt intresserad av maskinbrodyr och dekoration av tyg och kläder. 

Då är svaret på ditt behov Wilcom.  Med hjälp av industrins efterfrågade 

filformat EMB, tillhandahåller Wilcom dataprogram för brodyr, stygnsättning 

samt tillsatt dekorationsdesign, brodyreditering och textning. Jobbar du med ett 

brodyruppdrag kan du även enkelt visa hur den färdiga produkten kommer att 

se ut, så kunden lättare kan ge sitt samtycke innan du börjar producera. 

Det spelar ingen roll vilken del du har i processen att skapa, det finns en produkt 

för dej. Både på hobby nivå samt för det professionella företaget. 

 

nu som en app 
Wilcoms gratisprogram gör det tillgängligt för alla på alla nivåer att jobba 

med det berömda och efterfrågade EMB filformatet. Truesizer gör det 

möjligt för dej att öppna, titta på, storleksförända dina brodyrer samt att 

konvertera dem till en mängd olika brodyrformat 

Genom att sammanföra alla olika stadier i design processen hjälper design workflow 

till genom att elektroniskt gå igenom designen, låta alla delar av personalen bli 

delaktiga genom effektivitet och information så att kundservicen kan förbättras.  

 

Jobbar du mycket med att brodera text för t.ex. monogram eller sport och 

företagskläder med en personlig touch? Utrusta ditt företags eller din hobbys 

möjligheter, genom att förenkla och förbättra din textutformning med Wilcom 

embroiderystudio lettering. 

 

Med Wilcom embroidery studio editing kan du få fullt grepp om textning samt att du 

med lätthet kan  editera dina köpta brodyrfiler. Kombinera designer med varandra, 

tillföra text, justera brodyrerna och stygnen för att förbättra dem och brodera ut dem 

med bra resultat på din brodyrmaskin. Wilcom är det enda brodyrprogrammet som 

tillåter dej att fullt ut förända rena stygnfiler som t.ex. DST, på samma sätt som om du 

just hade skapat dem själv. Wilcom tillåter dej även att använda objektbaserad 

editering ta kontrollen över dina brodyrfiler och hantera dem effektivt. 

 



 

med 

EmbroideryStudio Designing 
- med CorelDRAW 

Väck dina maskinbrodyrer och multidekorativa 

designer till liv genom EmbroideryStudio e3. Detta 

är Wilcom's kärnprodukt och med den kan du 

bemästra hela Wilcom, textning, editering, 

stygnsättning till fullo med CorelDRAW Graphics 

suite X6 som ingår. Det finns inget annat program 

som kan mäta sig på marknaden med 

EmbroideryStudio, det är därför maskinbroderare, 

stygnsättare och dekoratörer världen över har gjort 

industriell standard till sin egen för enkelhetens, 

fördelarnas samt kvaliteten hos Wilcoms skull. 

 

Multi-dekoration 

 
Wilcom är ju känd för att vara världens favoritbrodyr 

design dataprogram, men med CorelDRAW kan vi 

även erbjuda dej en totalupplevelse inom multi-

dekoration, du kan härmed kombinera och designa  

tryck, brodyr, applikationer, paljetter, rhinestones, 

arbeta utan avbrott mellan flera design tekniker och 

sammanför dem till en enda fil inför din produktion. 

Built-in Intelligence 

 
Försäkra dig om ett konstant, kvalitativt resultat genom att 

verkligen använda EmbroideryStudio's automatiska materialval. 

Det kommer se till att dina underlagsstygn, förhållande mellan 

över och undertråd samt stygnflöde, blir det bästa möjliga för 

det valda tyget eller materialet.  Du kan även snabba på din 

arbetsprocess genom att automatiskt förvandla en vektorbild 

till brodyr, paljetter eller dekorstens designer som du sedan 

 kan bearbeta tills du är helt nöjd med ditt resultat. 

 



 

När du behöver mera specifika möjligheter kan du på ett mycket enkelt 

sätt, addera dessa till ditt embroideryStudio designing, lägg till en eller 

flera eller kanske alla , på det sättet betalar du enbart  för det du 

verkligen behöver och de funktioner du vill använda. 

 

Ge din design lite 

speciellt utseende 

och skärpa , med 

3d effekter, 

färgblandning, 

täljning och andra 

kreativa effekter 

Njut av ditt 

arbete och jobba 

snabbare med 

dessa produktiva 

tillägg. 

Om du vill jobba med 

olika dekorations 

processer i ditt 

skapande kan du välja 

en massa roliga effekter 

här, designa hur du ska 

lägga ut bling, paljetter 

mm. 

 

Det är din hobby eller ditt företag, välj de effekter som 

berikar ditt designande, du kan när som helst lägga till 

ett nytt tillägg i programmet, det är ditt val! 

 



 



 


