Handleiding
AFMETING

1. De eerste stap is het selecteren van de juiste steenafmeting. Door middel van het klikken
op de knop “Afmeting” selecteert u de gewenste afmeting. Enkel nadat u de juiste afmeting
heeft gekozen is het mogelijk om tekst toe te voegen en ornamenten te plaatsen.

2. Wanneer u de afmeting heeft gekozen gaat u naar stap 2. Stap 2 is het toevoegen van
VOEG TEKST TOE

tekst op de steen. Zodra u klikt op “voeg tekst toe” ziet u een typstreep verschijnen op de
steen. Nu kunt u uw gewenste tekst typen. Zodra u klaar bent met het type van een naam of
tekst, ziet u aan de rechtzijde van uw scherm het volgende menu:

met dit menu kunt u de getypte tekst veranderen van kleur, lettertype en grootte. Bent u niet
tevreden met het resultaat dan is het ook mogelijk om het tekstvlak weer te verwijderen. U
klikt hiervoor op het “prullenbakje”

naast de letterafmetingen.

Wilt u een naam bijvoorbeeld in het lettertype Rick met afmeting 45 mm, maar de datum in
afmeting 35 mm. Klik dan 2 maal op “voeg tekst toe”. U plaatst dan 2 tekstvakken op de
steen. De 2 tekstvakken kunt u verschillend aanpassen in kleur, lettertype en grootte. Zo kunt
u iedere denkbare combinatie maken. U kunt maximaal 5 tekstvlakken toevoegen.
Verplaats de tekst op de steen. Zodra u met de muis over de getypte tekst navigeert ziet u
een grijze stippenlijn oplichten. zie voorbeeld

Door met de muis deze stippenlijn vast te pakken, kunt u het tekstvlak naar iedere gewenste
positie op de steen verschuiven.
3. uitzoeken van een ornament. Voeg een ornament toe via de knop “ornament”. Hierbij is er
ORNAMENT

een onderscheidt gemaak tussen: Allerlei, Beelden, Kruisen, Rozen en Palmen. U kunt
meerdere ornamenten toevoegen. Dit kan simpel door stap 3 te herhalen.
Wanneer u geen ornament wilt toevoegen kunt u stap 3 overslaan.

UW KEUZE
AFMETING

LETTERTYPE

In het veld “uw keuze” ziet u welke lettertypes en welke ornamenten u heeft toegevoegd.
Tevreden? Print uw ontwerp uit en verstuur het eventueel per fax naar TAP.

KLEUR

Niet tevreden? Klik reset en begin opnieuw te ontwerpen.

ORNAMENT

* TAP heeft deze applicatie met de grootste zorg samengesteld. We geven echter geen garantie betreffende de juistheid
van lettertypes en ornamenten. Gebruik van deze app geschiedt volledig op eigen risico.

