11. Szócímkék scrapbook oldalon
Szócímkéket bármilyen betűkészletből elkészíthetsz. Lehet írott (script) betű, dekoratív, vagy
klasszikus talpas, talpatlan betűtípus. Ha olyan hatást szeretnél, mint ami a képen látható,
azaz az egyes betűk is külön vannak „felragasztva” akkor ahhoz egymástól elkülönülő betűk
szükségesek. Bátran lehet vegyíteni, keverni a különféle formájú fontokat.
Mivel az oldal témája kávé, kifejezetten kávés témájú betűkészletekből válogattam.
A leckéhez töltsd le az alábbiakat:

•
•
•

http://www.dafont.com/kenyan-coffee.font
http://www.dafont.com/cold-coffee.font
http://www.dafont.com/southern-aire.font

A GIMP-pel nyissuk meg a 11. lecke mappájában található sablont. Fájl/Megnyitás: 11_sablon.
psd.
Első lépésként célszerű egy másolatot készíteni a sablonból. A Kép/Kétszerezés menüponttal
egy kattintással elvégezhetjük a műveletet. Ezután az eredetit zárjuk be és a másolaton dolgozzunk tovább.

A Fájl/Megnyitás rétegként menüpont alkalmazásával nyissuk meg a 11. mappában található
összes elemet. A csoportos kiválasztáshoz használjuk a Shift vagy Ctrl billentyűket.
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A Rétegek párbeszédablakban húzzuk a következő sorrendbe az elemeket. Felülről lefelé:
bg_cimke_vago.jpg, gomb.png, foto, csipke.png, cimke.png, bg02.jpg, papir2, bg01.jpg, papir1,
bg_00.jpg, Background. Minden beillesztett színes elem a sablonréteg fölé kerül, amelyikkel azt
vágni fogjuk. (A sorrend később módosítható és természetesen másféle papírokat is beilleszthetsz)
A papírok rétegeihez adjunk alfa csatornát. Ha nincs átlátszósága egy rétegnek az látható abból is, hogy kövér betűkkel van megjelenítve az elnevezése.
A legfelső papírból fogjuk kivágni a szócímkék alapján, ezt egyelőre tegyük láthatatlanná a
szem ikon kikapcsolásával.

Illesszük be a fotót is a fotósablon rétege fölé. Válasszuk a fotósablon rétegét a Rétegek párbeszédablakban és használjuk a Fájl/Megnyitás rétegként menüpontot. Adjunk hozzá alfa csatornát. Méretezzük át a beillesztett fényképet akkorára, hogy ne legyen kisebb a sablonnál:
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Vágjuk a fotót a sablonra a következőképpen. A rétegek párbeszédablakban válasszuk a foto
nevű sablonréteget. Jobb egérgombbal hívjuk le a helyi menüt: Alfa csatorna kijelöléssé alakítása. Lépjünk át a fotó rétegére. A főmenüből válasszuk: Réteg/Vágás kijelölésre.

Szüntessük meg a kijelölést: Kijelölés/Semmit. A foto sablon réteget törölhetjük is. Most már
elég sokat dolgoztunk rajta, érdemes elmenteni. Fálj/Mentés

Vágjuk a többi réteget is. A fotó alatt lévő papíralátét réteg széle tépett, egyenetlen, ezért az
előbbi Vágás kijelölésre művelet nem lesz jó, ezért a másik módszert alkalmazzuk. Válasszuk a
papír2 nevű sablonrétegen a helyi menüből az Alfa csatorna kijelöléssé alakítása menüpontot.
Váltsunk át a fölötte lévő bg02. jpg nevű rétegre. Fordítsuk meg a kijelölést: Kijelölés/Invertálás
a főmenüben. Vágjuk le a kijelölt területet: Szerkesztés/Kivágás. Végül szüntessük meg a kijelölést: Kijelölés/Semmit
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Ezt ismételjük meg a papír1 nevű réteggel is. A sablonrétegeket ezután törölhetjük is:

Az elemeket az áthelyezési eszközzel mozgassuk a képen látható helyekre. Ilyenkor – mert
nem mindegyik réteg látható jól – célszerű az aktiv réteg áthelyezése opciót használni. (Aktív
réteg az, amelyik a Rétegek párbeszédablakban van kiválasztva)

A címkét forgassuk el tetszőlegesen. Majd igazítsuk meg az áthelyezési eszközzel újra.
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Készítsük el a szócímkéket.
Kattintsunk a felső rétegre, arra, ami alap lesz. Az eszköztárból válasszuk a szöveg eszközt és
a következőket állítsuk be: betűtípus Cold Coffe, betűméret 14 pt, szín fekete. Kattintsunk a kép
ablak fölött bárhol (szövegkeretet húzni most nem szükséges) Írjuk be: nyugalom.

Kattintsunk bárhol a képablakban az előbb létrehozott szöveg keretén kívül. Válasszuk a Southern Aire betűtípust. Írjuk be: inspiráció. Ez a betűtípus sokkal kisebb, legalább 50 pt-re fel kell
nagyítani ahhoz, hogy látszódjon is.

A harmadik szó beírása előtt ismét kattintsunk a kép ablak fölött az előző szövegkeretektől
távolabb. Válasszuk a Kenyan Coffee betűtípust és újabb kattintást követően írjuk be: KÁVÉ
csupa nagybetűvel. A szövegeszköz beállításainál módosítsuk a méretet akkorára, amekkora
címet szeretnénk. Mivel ennél a szócímkénél minden betű külön kis kártyán lesz kivágva, távolítsuk el a betűket egymástól.
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Tegyük újra láthatóvá a kávémintás papírt. A nagyító eszközzel nagyítsunk rá az első szóra,
majd a téglalap kijelölő eszközzel készítsünk kijelölést körülötte.

Másoljuk a kijelölésen belül látható részt: Szerkesztés/Látható másolása

Illesszük be: Szerkesztés/Beillesztés másként/Új réteg
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Szüntessük meg a kijelölést és ismételjük meg mindezt a maradék két szócímkével is. Ha kész
tegyük láthatatlanná a papír rétegét, valamint a szövegrétegeket. Állítsuk vissza a képnézetet.
A vadonatúj szócímkéket a kép bal felső sarkában fogjuk találni.

Az áthelyezési eszközt használjuk arra, hogy megfelelő pozícióba húzzuk a címkéket. Az elforgatási eszközzel természetesebbé tehetjük, ha nagyon apró szögben elmozdítjuk azokat. Így
olyan hatást kelt, mintha kézzel ragasztottuk volna fel, ami éppen attól bájos, hogy nem sikerül
teljesen precízen.

A címfeliratot betűkre bontjuk a következő módon. Válasszuk ki a KÁVÉ feliratcímke rétegét. A
téglalap kijelölő eszközzel készítsünk egy kijelölést az első betű körül. A menüből válasszuk:
Szerkesztés/Másolás
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Majd Szerkesztés/Beillesztés másként/Új réteg

Válasszuk ki ismét a szövegcímke rétegét és mozgassuk át a kijelölést a következő betűre. Az
áthelyezési eszköz legyen kiválasztva. Az ikonok közül az eszközbeállításoknál kattintsunk a
kijelölés ikonjára. Az egérrel húzzuk át a kijelölést az Á betűre.

Ismételjük meg a Szerkesztés/Másolás, majd Szerkesztés/Beillesztés másként/Új réteg menüpontokkal a műveletet.
A maradék két betűt is ezzel a módszerrel másoljuk. Ne felejtsük el újra és újra kijelölni az eredetileg készített réteget a másoláshoz.
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Ha kész, szüntessük meg a kijelölést, tegyük láthatatlanná az eredeti szócímke rétegét, állítsuk
vissza a képnézetet és keressük meg a jobb felső sarokban a betűket. Az áthelyezési eszközt
használjuk arra, hogy megfelelő helyre mozdítjuk, de az opciót előtte vissza kell állítani

A betűkártyákat el is lehet forgatni egy kicsit. A nem látható rétegeket ki is lehet törölni.
Adjunk árnyékot az összes elemhez a Szűrők/Fény és árnyék/Vetett árnyék menüponttal. Az
ajánlott beállításokat az alábbi táblázatban találod:

Exportáljuk a képet jpg formátumba
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