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10. Kommentár írása kártyára
A kártyás oldalon már csak a szöveges címke elkészítése van hátra.

Válasszunk olyan betűkészletet, amelyben minden magyar karakter szerepel. A Fontsquirell 
oldalon, ha a következő szűrőt használjuk, könnyen kiválogathatjuk ezeket:

A példában a már korábban letöltött Alegreya betűtípust fogom alkalmazni

Kommentár, azaz kísérőszöveg esetén, ha hosszabb írásról van szó, legjobb, ha előkészítjük 
azt. Ha saját szöveget fogalmazunk, célszerű azt valamilyen szövegszerkesztő programban 
(pld word) megírni azt, így jobban tudunk a helyesírásra, gépelési hibákra is figyelni. Ezután a 
szöveget jelöljük ki, majd CTRL C billentyűkombináció lenyomásával másoljuk vágólapra. Idé-
zet esetén közvetlenül az internetről is másolhatunk. Ne csak a képekre vonatkozó, hanem az 
irodalommal kapcsolatos szerzői jogokat is tartsuk tiszteletben.

Nyissuk meg az oldalt, a sorszámokat, megnevezéseket tartalmazó, útmutató nevű rétegeket 
tegyük láthatatlanná (vagy töröljük ki). Válasszuk az 5 nevű réteget a Rétegek párbeszédablak-
ban és nagyítsunk rá a nagyító eszközzel.

Az elkészített szöveget kijelöléssel, majd CTRL C billentyűkombinációval a szövegszerkesztő-
ből másoljuk vágólapra.

Válasszuk ki az Alegreya betűtípust, méretét állítsuk 10 pt-re, a színt feketére, az igazítás balra 
történjen, húzzunk keretet a kártya köré úgy hogy egy kis margót hagyjuk a szélén. Jobb egér-
gombbal hívjuk le a helyi menüt és a Beillesztés gombbal illesszük be a szöveget. 
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Váltsunk át a 5 nevű sablonrétegre a Rétegek párbeszédablakban és készítsünk kijelölést belő-
le: Alfa csatorna kijelöléssé alakítása menüponttal.

Az eszköztárból válasszuk a kitöltési eszközt. Az eszközbeállítások közt a Kitöltés mintával 
legyen választva és a korábban létrehozott akvarellminta, valamint a Teljes kijelölés kitöltése. 
Kattintsunk a kijelölésen belül.

Szüntessük meg a kijelölést: Kijelölés/Semmit. A betűméretet, betűtávolságot, szélességet is 
állíthatjuk még tetszés szerint, úgy hogy a lehető legoptimálisabban kihasználjuk a teret.

Ehhez válasszuk ki a Rétegek párbeszédablakban a szövegréteget, majd a kép ablakban duplán 
kattintsunk bele.



49www.7szindizajn.hu

Az eszközbeállításoknál végzett módosítások az egész szövegre hatnak, a szövegdobozon 
belül viszont lehetőség van egyes szavak módosítására. Például kijelöljük az első szót és félkö-
vérre állítjuk, növeljük a betűméretet, betűtávolságot és megváltoztatjuk a színt.

Ha készen van, mentsük el xcf formátumban és a Fájl/Exportálás másként menüponttal jpg 
kiterjesztéssel mentsük el.


