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Emird Suite 
 
Embird består av olika delar. Du kan själv bestämma när och om du vill köpa till de 
olika delarna.  
 
Embird Basic är den första del du  måste ha för att andra skall fungera. 

 
När du får behov av att skapa egna brodyrer skall du köpa Embird Studio med Digi-
tizing Tools. 

Studio är själva arbetsytan. När du laddar ner Embird Studio ingår alla verktygen 
men du måste köpa Digitizing Tools för att kunna skapa stygnen så du kan brodera 
filen. Det finns två varianter. Digitizing Tools är alla verktygen utom Sfumato Tool-
verktyget. Detta måste köpas separat. Om du bara köpt det ena så kan du ändå tes-
ta den andra delen, men det går då inte att spara om den har hanvänds i en brodyr. 
 
Sfumato Stitch i bilden ovan är samma som i bilden på nästa sida.  
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Digitizing Tools används för den typ av brodyrer du vanligast ser ute på nätet och 
köper i din affär. De kan vara i ClipArt stil till otroligt verklighetstrogna brodyrer. 
 
Sfumato Tool är ett special verktyg som delvis är automatiskt. Du skapar bilder av 
fotografier, inte ClipArt-bilder där ytorna ofta är enfärgade. Sfumato Stitch brodyrer 
utmärks på att de är broderade i lager så färgerna blandas i varandra. Sömsättet 
liknar frihandsqvilt fast mycket tätare. Det kan heta olika i olika program, tex photo 
stitch och liknande. 
 
När man skapar med Sfumato verktyget upptäcker man att man ofta behöver även 
de andra verktygen för att sätta lite mer prägel och liv i brodyren. 
 
Så jag rekommenderar  inte att bara köpa detta verktyg utan då även Digitizing To-
ols, eller vara medveten om att man kommer troligen att vilja ha dem senare.  
 
 
Tycker du det är roligt med korsstygn kan du köpa Cross Stitch. Denna finns alltid 
med som i grundinstallationen som du kan testa.  

När du skapar stygnen för din maskin är det en begränsning i stygnantal som tas 
bort om du köper Cross Stitch. 
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Om du gör mycket text skall du kanske tänka dig FontEngine. Den finns alltid med 
som i grundinstallationen som du kan testa.  

 
Med Font Engine kan du skapa text av de True Type och Open Type teckensnitt du 
har installerat på din dator, även dingbats fungerar. Tills du köper Font Engine kan 
du testa stora och lilla a, b och c i alla teckensnitt. 
 
Är du inne på att skapa brodyrer med automatik är Font Engine för dig. Då kan du ta 
in vektorfiler i Studio och objekt för de olika delarna skapas automatiskt. Sedan kan 
du göra egna ändringar där det behövs. 
 
Använder du inte mycket text och inte vill göra automatiska brodyrer räcker det med 
att köpa färdiga teckensnitt. Dessa kan installeras även om du inte köper dem. Då 
kan du testa stora och lilla a, b och c. Å, ä och ö finns inte med i dessa teckensnitt. 
Det går att skapa text från 3 mm och uppåt. Har du Studio kan du göra egna änd-
ringar och då även skapa å, ä och ö. 

 
Vill du kunna se dina brodyrer som bild även i utforskaren är Iconizer för dig. Notera: 
Iconizer är inte för Vista. Har du Vista skall du absolut inte ändra inställningar för 
Iconizer. Detta gäller i skrivandets stund, december 2007, och kan kanske ändras. 
Iconizer finns med i grundinställningen. Så länge du inte köper den kommer du bara 
att se slumpvis valda bilder i utforskaren. När men högerklickar på en fil finns en lite 
större bild och info om storlek, vilken ram, stygnantal mm i popuprutan. 
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Det var lite information om de olika delarna. Nu skall du ladda ner och installera Em-
bird. 
 
Om det är första gången du installerar Embird hoppar du till sidan 7.  
 
Har du redan Embird installerad och vill uppdatera/uppgradera så fortsätter du här. 
 
Det har ingen betydelse om du skall uppdatera eller uppgradera ditt program, det är 
samma installationsfiler i båda fallen. 
 
Uppdatering är oftast gratis och är en mindre förändring av programmet.  
Uppgradering är en mer omfattande förändring och kostar då lite. Hittills har det inte 
överstigit 300 kr och det är inte varje år som det sker. 
 
Ta bort det gamla programmet  
Innan du kan installera det nya programmet måste du ta bort det gamla. Detta gäller 
bara om det är Embird Basic som skall uppdateras eller uppgraderas. Studio behö-
ver du inte ta bort. Är det bara Studio som uppdateras så hoppar du till nästa steg. 
 
För att avinstallera  går du Start/Program/Embird 2006 (eller annan)/Uninstall Em-
bird 2006 (eller annan). 

 
 
 
 
 
 

 
 
Du får en fråga om du skall ta 
bort Embird. Klicka Remove. 
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Du ombeds nu att spara dina Passwords på en diskett. Sätt i en diskett och klicka 
på Back-up.  
Har du inte diskettstation väljer du annan plats i drop-downlistan. Klicka Close när 
du är klar. Klicka OK  på den lilla pop-up rutan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

För att avinstallationen skall göras rätt måste datorn startas om. Välj om du skall 
göra det nu, Yes eller vänta No. 
 
Installera inte Embird innan du har startat om datorn en gång.  
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Ladda ner Embird 
 
Först måste du ladda ner Embird från www.embird.com 
 
Du kan välja att göra det i delar eller så kan du ta hela paketet på en gång. 
 
I delar: 
 
Skall du bara ha Embird Basic är det 
den översta, se bild höger, som du skall 
ladda ner. 
 
(FontEngine, Cross Stitch och Iconizer 
kommer med som demon) 
 
 
 
 
 
Vill du dessutom ha Studio laddar du 
även ner den, mittenbild. Denna funge-
rar inte utan Embird Basic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vill du kunna använda de färdiga teck-
ensnitten kan du ladda ner alla på en 
gång. Klicka då på Alphabets 1-39. Du 
kan ladda ner ett och ett om du så vill. 
Klicka då på länken till vänster om re-
spektive alfabet och  spara. 
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Allt i ett: 

Du kan ladda ner allt i en enda fil om du har  möjlighet att ladda ner så stora filer 
utan att det avbryts. Den är här 64 MB stor. Klicka då på länken för Complete Instal-
lation file och du får med alla delar. 
 

Har du svårigheter att ladda ner kan du beställa en CD med programmet på. Det är 
exakt samma filer som de du kan ladda ner, inte fullversioner. 
 
 
 

Installera 
 
Nu har du sparat dina filer någonstans på datorn.  Bläddra dig fram till den platsen i 
utforskaren. 
 
Jag beskriver här hur du gör om du laddat ner i delar. Laddade nu ner hela paketet i 
ett så är det bara en gång du går igenom. Bilder och ordning är ungefär samma. 
 
 
 



 9 

Först installerar du Embird 
Basic. 
 
Dubbelklicka på 
embrd2k6b7.exe.  
 
Klicka Kör. 
 
När det som här står Okänd 
utgivare så kontrollera en 
extra gång att filen är den 
rätta, du ser namnet ovan-
för.  
 
 
 
Klicka på Setup. 
 
Skulle du glömt att avinstal-
lera Embird så får du en frå-
ga istället om du skall ta 
bort Embird. Det måste gö-
ras först innan du kan instal-
lera nytt program. 
 
Välj språk. 
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Bocka i ”I accept the 
terms in the license 
agreement”. 
 
I stora drag är det att du 
förbinder dig att inte 
ändra i koden till pro-
grammet och/eller sälja 
programmet till andra. 
 
Du får installera pro-
grammet på flera dato-
rer, som är dina, men 
endast använda en åt 
gången. 
 
De fria brodyrerna som kommer med är bara till för dig att testa och träna på. 
 
Du godkänner också att programmet lagrar lite information om dig. 
 
Vill du veta mer kan du läsa i rutan innan du väljer Install eller så kan du läsa Licen-
se.txt som kommer att finnas i Embird32-mappen efter installationen.   
 
Om du har köpt Embird tidigare 
så kommer info om dig att stå här 
i rutan. 
 
Detta kom till långt efter att jag 
köpte min första Embird så jag 
vet tyvärr inte hur det är när man 
installerar för första gången. Tes-
ta med att klicka på Next och se 
vad som händer. Annars får du 
fylla i dina uppgifter i de fält där 
en * finns. 
 
Klicka Next. 
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Nu skall du göra lite inställ-
ningar. Du kan ändra des-
sa senare i programmet om 
du vill. 
 
Först väljer du vilka filer 
som Embird skall hantera. 
 
None - Hanterar inga filer 
Unused - Hanterar de filer 
som inte redan är kopplade 
till något program 
All - hantera alla filer 
Let me choose - du väljer 
själv. 
 
Det bästa är Unused. 
 
 
Sedan bestämmer du om 
Embird skall handtera bild-
filer. Normalt har man 
andra program för dem så 
bocka inte i här. 
 
Du kan välja om du vill kunna använda Total Commander, måste köpas, och Google 
Desktop, gratis. 
 
Till sist väljer du om du vill kunna använda Iconizer. Bocka bort denna om du använ-
der Vista. Annars kan den vara med. Med Icon Size bestämmer du storleken på bil-
derna i utforskaren. 32 är att rekommendera. 
 
Jag har de inställningar som du ser 
på bilden, har XP. 
 
Klicka OK. Nu kan det vara så att 
alla ikoner på skrivbordet får fnatt. 
Det är ingen fara. Blunda eller gå 
ifrån om det är stressande att se. 
Klicka OK när det är klart. 



 12 

Installera Plug-in - Studio 
 
För att installera Studio letar du reda på den 
filen. estudio4b7.exe. Dubbelklicka på den.  
 
Klicka Kör. 
 
 
 
 
Se till att du inte har Embird 
igång. Stäng den i så fall. 
 
Ta reda på var Embird är in-
stallerad, vanligtvis: 
 
C:\Program Files\EMBIRD32  
eller 
C:\Program\EMBIRD32  
 
Klicka på OK. 
 
 
Om det står fel väg i ”Unzip to 
folder:” så klickar du på Browse 
och bläddrar dig fram till den 
mapp som heter EMBIRD32. 
 
Det verkar som att Embird Basic 
placeras i Program mappen och 
Studio i Program Files vilket gör 
att Studio inte fungerar. Se till 
att det är samma mapp.  
 
 
Om du efter installation inte kan starta Studio beror det på 
att den har hamnat i fel mapp. Installera då om i rätt 
mapp. 
 
Klicka på Run WinZip, sedan OK, till sist Close. 
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Installera plug-in - alfabeten. 
 
Leta reda på filen alphabts.exe. Dubbelklicka på den. Följ instruktionerna för Studio, 
sidan 12. 
 
Väljer du separata alfabet är det  samma förfarande för varje fil. 
 
 
Installera andra plug-in. 
 
Alla andra plug-in finns som sagt redan med i Embird Basic, så ingen installation 
behövs. 
 
 
Installera hela paketet på en gång. 
 
Om du laddat ner allt i ett. Kommer du att känna igen bilderna. Men om de kommer i 
samma ordning är jag lite osäker på. 
 
 
Installera från CD 
 
Sätt i Cd’n. startar den själv så följer du instruktionerna.  
 
Startar den inte så får du i utforskaren bläddra dig fram till Cd’n och klicka på den 
del du vill ha installerad. Installationen görs på samma sätt som tidigare beskrivits. 
 
  
När du sedan skall testa kan det komma upp en ruta som vill att du skall fylla i kod 
och klicka Register. Klicka på Cancel så kommer du in i programmet och kan testa. 
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Köpa Embird och dess plug-in. 
 
När du har testat Embird i 30 dagar eller 100 starter så slutar den att fungera. Då 
måste du köpa en registreringskod för att kunna arbeta i Embird och dess plug-ins. 
 
På Embirds sida www.embird.com klickar du 
på Register i länkraden överst på sidan. 
 
 

 
Om du inte har köp någon del tidigare måste du välja Embird 2006 Basic program. 
 
Om du skall uppgradera bockar du för den uppgradering som stämmer med dig. 
 
Har du redan Embird Basic och bara vill välja plug-in bockar du för None, only plug-
ins. 
 
Du kan beställa plug-ins samtidigt som du beställer Embird Basic.  
Bocka då för de som du önskar. 
 
Vill du veta vilken kurs dollarn är i så kan du gå in på www.forex.se och räkna ut vad 
det blir i svenska kronor. 
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När du gjort dina val fyller du i ditt namn. Observera: detta namn kommer att stå i 
namnlisten, den blå, när du är i Embird Manager.  Om du har registrerat dig och 
köpt tidigare måste du skriva namnet EXAKT som det stå på listen. 
 
Fyll i din e-postadress. Kontrollera noga att den är rätt. 
 
Bocka i Yes, I have….   Du meddelar härmed att du testat Embird under provtiden 
och vet att det inte går att få tillbaka pengar. 
 
När du  fyllt i klart blir den tomma rutan längst ner klickbar.  
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När du är klar med beställningen klickar 
du på ”Proceed with payment”. 
 
Tills jag själv skall beställa något så kan jag bara ge dig information om det jag vet. 
Jag kommer att fylla i här med bilder och mer exakta uppgifter hur du gör när jag 
kan. 
 
Du kommer att få ett mejl till den adress du fyllde i. Du skall svara på det så att du 
bekräftar att din adress är rätt. 
 
När den är bekräftad går du vidare. Du skall fylla i dina uppgifter för betalning. Du 
betalar med ett betalkort, ej Maestro. Har du inte betalkort kan man ev skaffa ett e-
kort på banken som man har till denna typ av betalningar.  
 
När allt är klart är det bara att vänta. Det kan ta upp till tre dagar innan du får ett 
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mejl från Embird. I detta mejl finns nu en lista på vad du köpt och licensekoderna för  
delarna. Du bör också fått med en fil som heter password.klc 
 
Du kan aktivera ditt program på två sätt. Antingen fyller du i koderna själv eller så 
klistrar du in den medföljande filen i Embird-mappen. 

Hur du fyller i själv. 
Gå till Help/Registration och fyll i ditt nummer eller om det var text kanske. Klicka på 
Register. 
 
Detta är Embird Basic.  
 
 
När du skall aktivera plug-in går 
du till Help/Installed Plug-ins. 
 
Klicka i den vita rutan intill den 
plug-in du vill installera. Knappen 
Insert Plug-in Registration number 
blir klickbar. Klicka på den. 
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Fyll i det nummer du fick i mejlet och klicka på Register. 
 
Ett annat sätt: 
När du skall använda en plug-in som ännu inte är registrerad kommer en liknande 
ruta ovan upp. Du klickade där Cancel för att testa. Nu fyller du i numret och klickar 
på Register. 
 
Att använda password.klc filen. 
Kontrollera att den heter PASSWORD.KLC, ibland kan filnamn ändras när ditt virus-
program kollar filerna. Spara filen på din dator, med rätt namn. Kopiera sedan den-
na fil till Embird mappen som ju är  
 
C:\Program\EMBIRD32 eller  C:\Program Files\EMBIRD32  
Kontrollera nu att det fungerar.  
 
Notering: 
Sfumato 2.02 är en gammal version som fungerar 
på ett helt annat sätt än den som normalt installe-
ras. Licensen gäller även den gamla när du köper 
Sfumato 4.0.  
Ladda ner från sidan som har äldre versioner. Du 
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hittar länken uppe till vänster på sidan 
där du laddar ner de senaste filerna. 
Längst ner till höger finns filen att ladda 
ner. 
 
 
 
 
Börja med att träna med den Sfumato 
som finns i Studio som ett verktyg. 
 
Om du har svårt att lära dig detta och an-
nars arbetar mycket med bilder är kanske 
Sfumato 2.02 något för dig.  Det öppnas 
med en egen arbetsyta och tankesättet 
är annorlunda.  
 
Det uppdateras inte längre och har sina brister som att du måste spara allt du gör i 
mappen som finns i C:\Program\EMBIRD32\PLUGINS\00000004\PROJECTS 
 
Så fort du skall öppna  eller spara kommer du till denna mapp. Du kan inte döpa om 
eller ens flytta filerna till annat namn eller annan plats. Det måste göras genom att 
spara filen på nytt. Lite bökigt. 
 
Men det är ett suveränt program om du har bilder med mycket färger som inte är i 
separata områden som en blomsteräng tex. 
 
Hur länge denna version kommer att följa med har jag ingen aning om så tänk noga 
igenom innan du sätter igång att lära dig detta program. 
 
Jag älska denna del förutom att det är jobbigt att spara filerna. Jag har full kontroll 
på bilden vilket jag inte tycker man har i den nya som finns i Studio miljön. 
 
Träning för detta program finns 
 
http://www.embirdusa.com/static_pages.php/sp_id/11 
Eller så börjar du på  
http://www.embirdusa.com och leta reda på länken för ”Download  Embird, Plug-Ins, 
free tutorials and manuals” . Längst ner på sidan finn fyra lektioner i Sfumato. Det är 
för det gamla programmet. 



 20 

 
Du öppnar programmet ge-
nom Embird /Insert/Sfumato 
stitch Design (old version). 
 
Klicka Yes i nästa ruta. 
Du kan också klicka på iko-
nen som ser ut som en ka-
mera. 
 
Monica 


