
Last minute karácsonyi ajándék
Hozzávalók:
• gyorslap
• 3 db tetszőleges - lehetőleg vízszintes tájolású fotó

Útmutató:

Nyisd meg a quickpage-et. Fálj/Megnyitás

A képnézet méretét módosíthatod a kép ablak bal alsó sarkában látható háromszögre kattintva:



Új rétegként nyisd meg a fotókat: Fálj/Megnyitás rétegként. 

Csoportos kijelölés: Ha a Ctrl billentyűt benyomva tartod miközben a kiválasztott fájlokra kattin-
tasz, akkor egyesével ki tudod jelölni azokat megnyitásra. Ha ezek a fájlok egymás után követ-
keznek, akkor a Shift billentyű lenyomása mellett az elsőre és utolsóra kattints.

Az újonnan megnyitott fotóknak nincs átlátszósága. A Rétegek párbeszédablakban válaszd ki a 
fotó rétegét, majd kattints a jobb egérgombbal. A megjelenő helyi menüből válaszd a következőt: 
Alfa csatorna hozzáadása. Ismételd ezt meg valamennyi fotó rétegével



A rétegek párbeszédablakban a szem ikon kikapcsolásával tedd láthatatlanná azokat a rétege-
ket, amelyekkel épp nem dolgozol. Válaszd ki azt a réteget, amit szeretnél mozgatni, alakítani. A 
gyorslap rétege és egy fotó rétege maradjon látható. Válaszd ki az áthelyezési eszközt az eszköz-
tárból. Az áthelyezési eszközzel mozgasd a fotót a kívánt helyre.

Az eszköztárból válaszd ki az átméretezési eszközt. Az eszköztár beállításoknál a méretarány 
megtartása mellett legyen pipa. A kép sarkát befele húzva tudod kissebbíten a fotót. A megjelenő 
kis ablakban, ha a kívánt méretet elérted, az Átméretezés gombra kattints.
A maradék két képpel ismételd meg ezt az előbbi két lépést: áthelyezés és átméretezés. Előtte 
tedd láthatóvá az adott réteget!



A Rétegek párbeszédablakban válaszd ki a gyorslap (keret) rétegét. Ezt megragadva húzd fel a 
legfelső képréteg fölé, mindaddig, amíg a felső vonal meg nem jelenik. Engedd el. 

Ha nem látod elég jól a fényképeket a nagyító eszközzel tudod felnagyítani a nézetet. Válaszd ki 
az Eszköztárból és húzz egy keretet a fotó körül. Erre azért lehet szükség, hogy szépen  és ponto-
san illeszkedjenek a keretekbe a fényképek.



Előfordulhat, hogy az egyik kép átlóg a másik kép keretébe. Ilyenkor érdemes levágni a felesleges 
részeket. Válaszd ki a Rétegek párbeszédablakban azt a fotót, amelyiken dolgozni fogsz.
Először a téglalap kijelölő eszközzel húzz egy keretet a fotókeret körül. Ezzel létrejön egy kijelölés

Fordítsd meg a kijelölést: Kijelölés/Invertálás



Vágd le az újonnan kijelölésre került részletet: Szerkesztés/Kivágás

Szüntesd meg a kijelölést: Kijelölés/Semmit



Ha zavar a réteghatárt jelző szaggatott vonal, akkor a menüből válaszd a következőt: Réteg/Réteg 
automatikus vágása

Az előző 5 lépést a képnézet nagyítás követően, szükség szerint ismételd meg a többi fotóval is.
Mentsd el jpg-ben. Fájl/Exportálás másként. A megnevezés után .jpg kiterjesztés kerüljön.
Ha szeretnél még alakítani rajta, kilépés előtt xcf formátumban is mentsd el. 

A kép A4-es, vagy annál kisebb, megegyező arányú (pld A5) méretben nyomtatható


