
START  
De belangrijkste start blokken zijn: 

wanneer groene vlag wordt aangeklikt markeert het 
begin van je code en voert alles er onder uit als er op wordt 
geklikt. 

reset ontruimt het podium en stelt de pen terug naar de 
standaard positie, erg handig wanneer je een patroon 
tijdens het testen opnieuw uitvoert. 

Nu kun je beginnen met het ontwerpen van je patroon. 
Voorbeelden staan op de andere kaarten. 

Ontwerp zaken: 

Niet alles wat gecodeerd kan worden kan worden gestikt. 
Probeer te veel steken op dezelfde plek te vermijden, want 
dan kan de stof scheuren. 

Vergeet niet na te denken over de steeklengte. 

Je kunt experimenteren met steeklengte wanneer u verwijst 
naar de kaart "lijn". 

 

 

START 

 

Aan de linkerkant is het "palet" waar je de codeer blokken 
vindt. 

In het midden is het "codeer gebied". Plaats de blokken 
hier om te coderen. Zie de kaart "lijn" die verwijst naar dit 
code voorbeeld. 

Rechtsboven is het "podium" waar je het patroon ziet dat je 
gecodeerd hebt.  

 
Rechtsonder zijn er de opties voor het podium en voor het 
exporteren van jouw patroon, zodat je het kunt opslaan op 
een USB-stick en het in de naaimachine kunt laden.  

 

Een overzicht van de interface  
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AFMETINGEN  
Elke borduurmachine heeft een beperkt 
borduuroppervlak. 

Sommige zijn groter dan andere, maar je moet altijd de 
grootte van je patroon weten om er zeker van te zijn dat 
het past bij het borduurgebied dat je hebt. 

 

De standaardinstelling 
is metrische eenheden 
(cm), maar je kunt de 
afmetingen in inch 
weergeven in het 
turtle instellingen 
menu. 

Daarnaast helpt het raster in het patroonvenster om ook 
een gevoel voor de grootte te krijgen. 

Het is belangrijk om vanaf het begin na te denken over de 
grootte van een patroon, omdat een schaalverdeling voor 
borduurmotieven lastig is. Kun je je voorstellen waarom? 
(hint: steekdichtheid) 

 

 

AFMETINGEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De afmetingen (grootte) van je 
ontworpen patroon weten. 

Originele kaarten Jennifer Lin.,  
NL vertaling Cobie van de Ven Digitaal Laboratorium  

 



BESTANDSFORMATEN  
Je kunt blokken in- en exporteren 

Kijk naar de kaart MAAK EEN BLOK. 

De blokken worden niet online opgeslagen tijdens 
verschillende sessies. Het bestandsformaat van de blokken 
is ook .xml 

Een blok opslaan: Bestand-> Blokken exporteren 

Een blok importeren: Bestand-> Importeren 

 
De bestandsformaten die TurtleStitch momenteel 
ondersteunt voor de borduurpatronen zijn .dst en .exp. 

Om ze te exporteren gebruik je deze: 
Bestand->Exporteren als Tajima/DST  
of  
Bestand->Exporteren als Melco/EXP  

Gewoonlijk sla je ze op een USB-stick op die je in een 
volgende stap aansluit op een borduurmachine. Volg de 
instructies van je machine om de borduurpatronen te laden 
en te verwerken. 
Als je machine deze formaten niet ondersteunt, moet je de 
bestanden converteren. 

 
 

BESTANDSFORMATEN 
 

 
 
Je kunt je code opslaan: Bestand ->Project exporteren.... 

De naam van het bestandsformaat voor projecten is .xml. 

Bijvoorbeeld in dit geval molentje.xml. 

Als je een code van je harde schijf wilt openen, gebruik dan 
Bestand->Importeren.... en selecteer de projectnaam 
(bijv. molentje.xml) uit de map waarin je je projecten 
opslaat. 

 

Je bestanden opslaan    
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JUMP STITCH  

 

Het jump stitch blok gebruiken: 

1. Om de de schildpad te verplaatsen, gebruik je: 

 

2. Gebruik het "ga naar"-blok of een ander bewegingsblok 
om naar het volgende positie te gaan. 

3. 3. Om de jump stitch te beëindigen, gebruik je: 

 

 

 

 

JUMP STITCH 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Wat doet jump stitch? 
- “Tilt” je naald omhoog 

- Stopt het borduurproces tijdelijk met borduren 

- Heeft een beweeg blok nodig om de schildpad (naald) te  
 verplaatsen. 

  

 

Verplaatsen zonder borduren    
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DICHTHEID (X-RAY) 
Wat is een dichtheidswaarschuwing? 

Wanneer je code de naald zo vaak op dezelfde plaats naait 
dat de draad of je textiel zal scheuren, moet je de code 
veranderen. 

 

 

 

 

DICHTHEID (X-RAY) 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vink X-Ray aan om de röntgenweergave te krijgen. Je kunt 
zien waar de lijn (later de draad) elkaar meerdere malen 
overlapt. 

Wanneer deze elkaar meer dan 15 keer overlapt, wordt een 
DENSITY WARNING! (dichtheidswaarschuwing) 
weergegeven:  
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Steken te dicht op elkaar    

Originele code 

Onze oplossing 



EMBROIDERY 
Soorten steken 
 
Zigzag

Verander de dichtheid van zigzaggen (horizontaal):

Verander de dichtheid van zigzaggen (vertictaal): 

Z-stitch 

 
Triple Run 

  
Satin Stitch 
 

EMBROIDERY 

 
Het volgende blok maakt een steek van 10 stappen (2 mm). 
Het blok eronder maakt een steek van 100 stappen (2 cm). 

 

Running stitch 
Om de lange steek van 100 stappen uit te voeren met 
kleinere steken, ga je naar de categorie Embroidery en 
plaats je een steek naar keuze voor het  beweeg 
blok.(d.w.z.: “running stitch by 10 steps”- naaisteek). 

 
 
 

 

  

Bewegen met verschillende steken    

Je kunt een blok uit de 
categorie Bewegen 
combineren met een blok 
uit de categorie 
Embroidery om 
verschillende steken te 
maken. 

Een driedubbele steek steekt een stap 
vooruit, terug, en weer vooruit. 
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OPMERKINGEN 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPMERKINGEN 

 
 

 

 

  

Uitleg geven bij je code 

Wat het toevoegen van een opmerking aan 
een code doet: 

->Helpt bij het verduidelijken van de code 

->Helpt anderen om de blokken en het doel van de       
code te begrijpen. 

Klik met de rechtermuisknop op het grijze gebied naast 
de code om de pop-up te laten verschijnen en selecteer 
commentaar toevoegen. 

Typ je commentaar in. 

 

 

 

 

 

Door een opmerking op een blok te plaatsen, kun je het 
koppelen aan een specifiek blok. 
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