
Online undervisning i 4D og 5D

Efter en vellykket test, har jeg nu mod på at udbyde en række 4D og 5D kurser som 
onlineundervisning.

Du finder informationer om tilmelding aller nederst.

Ud for hvert kursus står der hvilket program du skal have, for at deltage i kurset.
Der ud over skal du, for at kunne deltage, opfylde følgende krav:

• Have 4D eller 5D installeret i opdateret tilstand på en opdateret computer, med adgang til en 
stabil internetforbindelse

• Du skal have højtalere og mikrofon tilknyttet den computer du ønsker at benytte og af 
hensyn til de øvrige deltagere, anbefaler jeg, at du bruger headset og helst USB headset, da 
dette vil sikre den bedste lyd i begge retninger, samt fjerne evt. støj og ekko.

• Du skal ikke være bange for at prøve noget nyt og spændende.

Hvis du ønsker at teste dit udstyr, afholder jeg en kort række gratis prøver. 
Her vil du få mulighed for at prøve og logge dig ind på undervisningsplatformen, se hvordan din 
brugerflade ser ud og hvordan du kan bruge den i løbet af undervisningen. Du kan også teste dit 
headset samt internetforbindelse og i det hele tage se, hvad det hele går ud på.

Vær opmærksom på, at jeg IKKE vil undervise under disse prøver, eller svare på spørgsmål ang. 
brugen af 4D eller 5D, de er UDELUKKENDE tænkt som prøver at det tekniske udstyr, inden du 
tilmelder dig kurserne.

• Tidspunkt for test:
• Onsdag den 25. juli kan du mellem kl. 10.00 og 10.15 bruge dette link 

https://global.gotomeeting.com/join/165483941  for at deltage i testen
• Onsdag den 25. juli kan du mellem kl. 19.00 og 19.15 bruge dette link 

https://global.gotomeeting.com/join/384074909  for at deltage i testen
Der vil blive afholdt yderligere to tests i uge 31, hvis der er behov for det.

Rundtur og optimal opsætning af din 5D
• Kursets indhold: 

• Jeg vil gennemgå indholdet i de to store 5D 
pakker – Suite og Professionel og vise eksempler 
fra de enkelte programdele.

• Sammen vil vi gennemgå 5D Configure og jeg vil 
guide dig gennem de enkelte trin og hjælpe dig 
med at optimere dit program, så du får mest 
muligt ud af det.

• Afslutningsvis vil vi sammen gennemgå et par 
øvelser i 5D Embroidery.

• Programkrav: Alle 5D programmer kan deltage, den 
praktiske opgave vil foregå i 5D Embroidery

• Varighed: ca. 3 lektioner

https://global.gotomeeting.com/join/165483941
https://global.gotomeeting.com/join/384074909


• Tidspunkt:
• Hold 1  tirsdag den 7. august start kl. 10.00
• Hold 2  tirsdag den 7. august start kl. 19.00 

(indholdet af de to kurserne er det samme)
• Pris: kr. 150,-

Hvad er nyt i 5D i forhold til 4D
• Kursets indhold: Jeg vil vise nogle af de væsentligste nyheder i 5D  
• Programkrav: Ingen. Det vil udelukkende være mig, der fremlægger på skærmen
• Varighed: ca. 1 time
• Tidspunkt: Hold 3 fredag den 10. august start kl. 14.00
• Pris: kr. 50,-

5D Embroidery 
• Kursets indhold: 

• Vi vil sammen gennemgå forskellige øvelser, som 
bringer os godt rundt i 5D Embroidery

• Vi vil blandt andet komme til at arbejde med 
• Monogram funktionen
• De nye muligheder i Encore
• Tekst (blandt andet placering, størrelse, 

rettelser og ændringer af stingtype i teksten)
• Quick font, hvor du kan skabe dine egne 

fonte
• Programkrav: Alle 5D programmer kan deltage
• Varighed: ca. 3 lektioner
• Tidspunkt:

• Hold 4 torsdag den 9. august start kl. 10.00
• Hold 5 torsdag den 9. august start kl. 19.0

(indholdet af de to kurserne er det samme)
• Pris: kr. 150,-

5D Embroidery Ekstra 
• Kursets indhold: Vi vil primært arbejde med Edit og 

Express Design Wizard, men også med tekst, Encore og 
Endless funktonerne. Bemærk at da fokus for dette 
kursus ligger i de funktioner, som ikke findes i 5D 
Embroidery, vil jeg ikke gå så meget i dybden med 
funktionerne tekst og Encore, som jeg gør på hold 4 og 5 
om 5D Embroidery.

• Programkrav: 5D Embroidery Extra eller 5D Suite eller 
5D Proffesionel 

• Varighed: ca. 3 lektioner
• Tidspunkt: 

• Hold 6 onsdag den 15. august start kl. 10.00
• Hold 7 onsdag den 15. august start kl. 19.00 

(indholdet af de to kurserne er det samme)



• Pris: Kr. 150,-

4D Embroidery Ekstra
• Kursets indhold: Vi vil arbejde opgaver med 

vægt på funktionerne
• Express Design Wizard
• Tekst
• Encore

• Programkrav: 4D Embroidery Ekstra eller 4D 
Suite eller 4D Professionel 

• Varighed: ca. 3 lektioner
• Tidspunkt: Hold 8 mandag den 13. august start 

kl. 14.00
• Pris: Kr. 150,-

4D og 5D Stitch Editor
• Kursets indhold: Vi vil i forskellige øvelser 

arbejde med nogle af de muligheder Stitch 
Editor giver os, for at optimere eller ændre i 
allerede eksisterende designs. Vi vil også lege 
med de muligheder Morphing effekten har på 
designs

• Programkrav: 4D eller 5D Suite eller 
Professionel

• Varighed:  ca. 3 lektioner
• Tidspunkt: 

• Hold 9 torsdag den 16. august start kl. 10.00
• Hold 10 torsdag den 16. august start kl. 19.00 

(indholdet af de to kurserne er det samme)
• Pris: Kr. 150,-

5D Design Creator (fyldsting)
• Kursets indhold: Vi vil på dette kursus lege 

med fyldstingenes effekt på broderier. Vi vil 
lege med stingene, stingretning, tæthed og 
typer, vi vil ændre på stingene og lave vores 
egne

• Programkrav: 5D Suite eller 5D Professionel
• Varighed: ca. 3 lektioner
• Tidspunkt:

• Hold 11 tirsdag den 21. august start kl. 10.00
• Hold 12 tirsdag den 21. august start kl. 19.00 

(indholdet af de to kurserne er det samme)
• Pris: Kr. 150,-



5D Design Creator (motivsting)
• Kursets indhold: Vi vil på dette kursus lege 

med motiv stingenes effekt på broderier. Vi 
vil lege med stingene, sammensætte motiv 
stingene på forskellige måder, ændre på dem 
og lave vores egne motiv sting. For deltagere 
med Pfaff maskiner, vil der også blive 
mulighed for at lave nye sting, der kan 
importeres til symaskinen og bruges som almindelige symaskinesting.

• Programkrav: 5D Suite eller 5D Professionel
• Varighed: ca. 3 lektioner
• Tidspunkt:

• Hold 13 torsdag den 23. august start kl. 10.00
• Hold 14 torsdag den 23. august start kl. 19.00 

(indholdet af de to kurserne er det samme)
• Pris: Kr. 150,-

Øvelserne og det konkrete indhold af disse kurser vil som udgangspunkt ikke blive gentaget på 
mine hold i Skanderborg eller ved den planlagte undervisning på Kongerslev Skole i november eller 
i Bredebro i September, men vil være et godt supplement til disse.

Disse kurser skal ikke erstatte den undervisning, du har mulighed for at deltage i hos din forhandler 
eller hos andre kursusudbydere, men det skal ses som et godt supplement til disse.

Sådan tilmelder du dig
Hvert kursus har sit eget logon nummer. Det er derfor ekstremt vigtigt, at du præcist angiver 
hvilket/hvilke holdnumre du ønsker at deltage på.

Du vil 5-7 dage før hvert kursus modtage en mail med logon oplysninger.
Efter du har modtaget logon oplysningerne, er det ikke muligt at melde fra og få dit kursusgebyr 
retur. Skulle du blive forhindret i at udnytte et kursuslogon, kan du efter aftale med mig, overdrage 
logon oplysningerne til en anden.
BEMÆRK! kun én kan aktivere logon koden

Tilmelding skal ske senest 4 hverdage for kursets start.
Du skal gøre to ting for at tilmelde dig:

1. Sende mig en mail på kroghkunst@hotmail.com (skal være på mail og ikke via Facebook 
eller blogmeddelelse) med præcis angivelse af hvilket/hvilke holdnummer/e du ønsker at 
tilmelde dig. Jeg mailer dig efterfølgende en kvittering. Ønsker du kvittering tilsendt pr. 
post, bedes du anføre dette, samt præcis postadresse

2. Samtidigt indbetaler du det samlede kursusgebyr for alle de kurser du ønsker at deltage i 
på reg.nr 7636 Kontonr. 0002012130

Tilmelder du dig 4 kurser eller flere samtidigt, får du 20% rabat på alle kurserne. Du bedes selv 
medregne rabatten, ved indbetaling af kursusgebyr.

Jeg glæder mig til at undervise rigtig mange af jer.

Hilsen
Lone

mailto:kroghkunst@hotmail.com

