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- et program for håndstrikkere"

Lidt historie"
Da jeg begyndte som strikdesigner, tegnede vi diagrammer med tusch. Det krævede en
rolig hånd og det tog selvfølgelig utrolig megen tid og var der fejl - så var det en om’er.
Derefter måtte der klippes og klistres. De håndtegnede kunne være meget smukke,
men også virkelig skrækkelige. !
Så kom den dag i 1985, hvor jeg på en messe i Köln så et program, der kunne beregne
og skrive en opskrift, som derefter blev printet ud på en skrattende nåleprinter. Smukt
var det ikke og opskrifterne var selvsagt på tysk og kunne selvfølgelig kun klare meget
simple trøjer.
Men det var en indikation på, hvad fremtiden ville bringe - meget mere var der ikke at
sige om det. Jeg kom hjem og fortalte min edb-mand (altså min ægtefælle) om dette,
set med nutidens øjne, knirkende og nærmest latterlige program. “Det kan jeg da lave
på 40 timer!” sagde han (Jubbe Netterstrøm - min mand altså) og ja, han har arbejdet
på det siden. Det blev til et beregningprogram (afgik med døden sammen med dos) og
et tegneprogram til diagramtegning, design m.m. alt i dos. Programmet blev købt og
brugt af virkelig førende garnfirmaer, designere og blade og magasiner. !
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Det helt særlige ved vores program var, at det var let at gå til og byggede på, det man
plejede at kunne med en skrivemaskine. Men det alt-afgørende for firmaer, blade og
forlag var, at man fra vores program kunne eksportere diagrammerne i Eps, så de
kunne flyde direkte ind i professionelle programmer såsom Quark og senere InDesign.
Det gjorde kvaliteten professionel og helt i top.!
Men så kom Windows og efterhånden kunne vores gamle program ikke længere
kommunikere med de nye printere. Mange havde gamle PC’er og printere stående bare
til vores program. Ak, ja!!
Imidlertid gik Jubbe så igen i gang med at lave et nyt program (så at sige som det
gamle) men nu til Windows.
Mac-brugere kan også være med, blot må de have et Windows-rum på deres Mac og
også helst Parallels.!
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Med det nye Windows-baserede program er mange muligheder åbne og Jubbe
fortsætter med at udvikle. Flere brugere er flinke til at komme med tanker og ideer og
nogle af dem bliver faktisk realiseret. !
Nye versioner bliver løbende lagt ud på www.design-partner.dk til fri download for
programmets brugere.

