Festés scrapbook oldalon
Nyissunk meg egy világos, natúr színű háttérpapírt, majd egy fotót új rétegként.
A fotót méretezzük át tetszés szerint és készítsünk róla két másolatot. Mentsük el xcf
formátumban.

A rétegek párbeszédablakban válasszuk ki a felső fotó rétegét. A menüből a Szűrők/
Élkeresés/Laplace menüpontra kattintsunk. A fotóból csak a kontúrok maradnak.		
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A rétegek párbeszédablakban válasszuk ki az alsó fotó rétegét. A menüből a Szűrők/
Elmosás/Gauss elmosás menüpontot alkalmazzuk. Állítsunk be 15 pixeles sugarat vízszintes és függőleges irányba is.

A középső fotót válasszuk ki a rétegek párbeszédablakban. Fedési módját állítsuk át
gyenge fényre.
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Fésüljük össze a három fotó réteget. Jobb egérgomb a felső rétegen: Összefésülés lefelé.
Így 1 db rétegünk lesz a fotóból. Ennek fedési módját állítsuk sötétítésre.

Továbbra is a fotó rétege legyen kiválasztva a rétegek párbeszédablakban. A jobb egérgombbal gördítsük le a helyi menüt és válasszuk ki a Rétegmaszk hozzáadása funkciót.
A rétegmaszk legyen fekete (teljesen átlátszó). Az ecsetek közül válasszunk valamilyen
vízfesték ecsetet és fehér színnel (tehát az előtérszínt állítsuk fehérre) kezdjük el kifesteni a rétegmaszkot ott, ahol a fotó is található. Ügyeljünk arra, hogy a maszk legyen
kijelölve. Ezt egy fehér keret jelzi a maszk ikonja körül.
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Adjunk hozzá egy címet a Szöveg eszköz segítségével. A szöveget mozgassuk olyan
helyre, ahonnan a felirat mintázatát ki szeretnénk másolni. Például a fotó egy bizonyos
része fölé.

A szövegréteget tegyük láthatatlanná és a réteget kiválasztva jobb egérgombbal
legördített helyi menüből válasszuk ki az alfa csatorna kijelöléssé alakítása menüpontot.
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A menüből válasszuk ki a Szerkesztés/Látható másolása menüpontot.

Szerkesztés/Beillesztés másként/Új réteg
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Az így keletkezett új réteget helyezzük át tetszés szerint, növeljük meg a réteg határvonalainak méretét. Jobb egérgombbal legördített helyi menüből a réteg határvonal méretét emeljük mindkét irányba legalább 10 pixel-lel. Kattintsunk a Középre, majd a Méret
módosítása gombokra.

Előtérszínnek állítsuk be a fehéret. Az új (felirat) rétegen a helyi menüből válaszuk ki ismét az alfa csatorna kijelöléssé alakítása menüpontot. A főmenüből pedig a Szerkesztés/
Kijelölés körberajzolása, Vonalrajzolás 6 pixeles vonalszélességgel. Így egy fehér körvonal kerül a felirat köré aminek köszönhetően jobban olvashatóvá válik.
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Írjuk rá gondolatainkat, ha tetszik, tegyünk rá még pacákat, firkákat. Mentsük el xcf és
jpg formátumban is.

www.7szindizajn.hu

