
Como Importar uma Figura para o Ponto Fácil ou PCruz

Depois que você escolher a figura, ela será transportada para esta janela. Aqui temos as diversas
ferramentas desta função:

Geralmente o primeiro passo é se ajustar a ampliação do desenho para que ele fique no tamanho
desejado no tecido. Dependendo da versão que estiver usando, o programa permite gráficos de
10x10 até 100x100 (no Pcruz) ou 500x500 (no Ponto Fácil). À medida que você alterar a
ampliação, examine o tamanho do gráfico na caixa à esquerda da tela. A figura naturalmente se
modifica com a ampliação, e pode perder detalhes se for muito reduzida.

Depois, devemos o nome escolher a paleta de fios (isto é, o fabricante), e o número máximo de
cores que queremos usar. O programa permite até 128 cores por gráfico. A escolha do fabricante e
quantidade de cores influencia o resultado final, pois o programa tentará “casar” as cores da figura
com as cores mais próximas dos fios escolhidos, mantendo o máximo de cores desejado.

Se quiser ter uma idéia de como o gráfico ficará antes de importar, clique no botão Prever (que tem
uma lente e uma “folhinha”, à direita da janela). Você verá que as tonalidades do desenho se
modificam. Para voltar a figura ao seu estado original, isto é sua aparência quando foi
inicialmente carregada, clique no botão que tem duas setas, o último à direita na tela.

Opcionalmente, você pode modificar as tonalidades, brilho e contraste da figura usando os
controles à esquerda na tela. Por exemplo, pode aumentar o brilho de uma figura mais escura,
reforçar os tons de azul, etc.

Para definir a cor do tecido, clique no botão que tem uma grade de cores e a escolha, ou dê um
duplo-clique na área do desenho que tem a cor que usará como fundo. A cor do tecido é a cor na
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figura que não vai gerar pontos. Como padrão, o programa usa a cor branca como fundo, mas
você pode mudar para a cor que quiser.

Quando estiver satisfeita com o resultado, clique em OK, e a figura será transferida para o
programa. Veja como a figura acima foi importada:

Note que se a figura for grande e se tiver uma grande área vazia no canto superior esquerdo,
parecerá que nada foi importado... Diminua a ampliação do gráfico para vê-lo em sua totalidade.

A seguir vemos a mesma figura importada com 50% de ampliação. Note a perda de alguns
detalhes. O número de pontos, no entanto, passou de 186 x 180 para 93 x 90.
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