12. Aranyozott címfelirat és szövegformázás kártyára
Ebben a leckében a kalligráfia témához kerestem gótikus stílusú betűket és olyan fontkészletet, amely nem betűket, hanem díszítő elemeket tartalmaz. Ezek a dingbat fontok alkalmasak a
szöveg díszítésére, tagolására.
Töltsd le az alábbiakat
• http://www.fontsquirrel.com/fonts/Kingthings-Calligraphica
• http://www.fontsquirrel.com/fonts/League-Gothic
• http://www.fontspace.com/sassy-graphics/decodividers
Az oldalhoz ezt a stockfotót használom:
• http://pixabay.com/hu/t%C3%B6lt%C5%91toll-sz%C3%B6veg-szabads%C3%A1gfeh%C3%A9r-442066/
Nyissuk meg a 12. lecke mappájában található sablont: Fájl/Megnyitás. Duplázzuk meg a
képet: Kép/Kétszerezés, az eredetit zárjuk be és a másolaton dolgozzunk. (El is menthetjük más
néven)

Új rétegként nyissuk meg a három papírt, ami még a lecke mappájában található. Fálj/Megnyitás rétegként. A CTRL billentyű lenyomásával egyszerre több tétel is kiválasztható.
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A beillesztett papírok közül a papír_kartyakhoz és a papír_feher kartyakhoz nevűekből készítsünk egy-egy másolatot. Jobb egérgomb a papír rétegén, a helyi menüből Réteg kétszerezésére,
vagy a Rétegek párbeszédalak alján a dupla téglalapra kattintunk. A csíkos és fehér papírból
így kettő lesz.

Rendezzük sorba a rétegeket a képen látható módon. A háttérpapír legalulra, a csíkos papír
és annak másolata egy-egy minas papír nevű rétegsablon fölé, a papír_feher_kartyahoz nevű
rétegek pedig a feher papír nevű sablonrétegek folé. Valamennyi papír rétegéhez adjunk átlátszóságot: Alfa csatorna hozzáadása.

A háttérpapír kivételével az összes beillesztett papírt vágjuk a sablonrétegekre. Mivel lekerekített sarkokról van szó így a következő módszert használjuk:
A Rétegek párbeszédablakban válasszuk ki a sablon-réteget. Jobb egérgombbal lehívott helyi
menüből kattintsunk az Alfa csatorna kijelöléssé alakítása menüpontra
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Válasszuk ki a fölötte lévő papír rétegét a Rétegek párbeszédablakban. A menüből válasszuk:
Kijelölés/Invertálás

Majd Szerkesztés/Kivágás

Végül Kijelölés/Semmit menüponttal megszüntetjük a kijelölést
Ismételjük ezt meg a többi réteggel is:
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A sablonrétegeket kitörölhetjük, majd válasszuk ki a legfelső réteget. Az eszköztárból válas�szuk a szöveg eszközt, állítsuk be a Kingthins Calligraphica betűtípust, mérete legyen 80 pt,
színe fekete, igazítás: középre. Húzzunk egy keretet a felső fehér kártya fölé. Írjuk be a címet:
Kalligráfia.

A felirat rétegén: Alfa csatorna kijelöléssé alakítása. Hozzunk létre fölötte egy új, átlátszó réteget.
Válasszuk ki a gradiens (színátmenet) eszközt az eszköztárból és válasszuk ki az arany színátmenetet.

A nagyító eszközzel ráközelíthetünk a feliratra, majd válasszuk ismét a színátmenet eszközt.
Húzzunk egy függőleges vonalat az eszközzel. Többször is lehet, próbáljuk ki hosszabb és
rövidebb vonal húzásával vagy többféle irányból. Ha tetszik az eredmény, hagyjuk abba. Szüntessük meg a kijelölést: Kijelölés/Semmit
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Illesszük be a fotót is a fotósablon réteg fölé, és azt is vágjuk formára. (foto sablonrétegen alfa
csatorna kijelöléssé alakítása, majd a fotó rétegén Kijelölés/Invertálás, Szerkesztés/Kivágás
majd Kijelölés/Semmit) Lehetséges, hogy a fotót át kell méretezni, ne felejtsük el a méretarány
megtartása mellett betenni a pipát.

Következik az idézet megformázása: Az ezer mérföldes utazás is egyetlen lépéssel kezdődik.
Minden sort külön szövegkeretbe fogunk beírni.
Válasszuk a szövegíró eszközt állítsuk be az előbb használt Kingthings Calligraphica betűtípust, mérete legyen akkora, hogy az első sor (az ezer mérföldes) beférjen a kártya jobb és bal
margója közé és legyen egy kis hely is. Elkezdhetjük például 12 pt-vel írni, majd addig nagyítjuk,
míg a megfelelő méretet el nem érjük.(Ez most 23 pt) Az igazítás ismét középre történjék:
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Húzzunk egy újabb szövegkeretet az előzőn kívül eső területre, válasszuk a League Gothic betűtípust, maradjon a fekete szín és középre igazítás, írjuk be a következő sort (UTAZÁS), majd
méretezzük akkorára, amekkora kitölti vízszintesen azt a teret, amit az előző sor (66 pt)

Az áthelyezési eszközzel mozgassuk minél közelebb az előző sorhoz és húzzunk egy újabb
szövegkeretet. Ebbe ismét a Kingthings Calligraphica betűtípussal fogunk írni egyetlen szót (is)
középre.

Ezt a sort is igazítsuk a többihez, majd egy újabb szövegkeretbe beírjuk a következő sort
(egyetlen lépéssel), szintén Kingthings Calligraphica betűtípussal.
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Végül az utolsó sort (KEZDŐDIK) is beírjuk a League Gothic betűtípussal. Ezt követően tovább
alakíthatjuk a sorokat. Módosíthatjuk a szövegdoboz méretét, elhelyezkedését, a betűméretet
és a betűk távolságát. Célszerű az első sorhoz igazítva behúzni egy-egy függőleges segédvonalat.

Már csak néhány díszítő elemet kell beilleszteni és el is készültünk
Ehhez a Deco Divider betűkészletet használjuk.
Húzzunk egy szövegkeretet, ezúttal a kártyán kívül. Válasszuk ki a Deco Divider fontot és üssük
le a D betűt. A nagy D-hez van hozzárendelve az az alakzat, amely az is szó mellé fog két oldalt
kerülni.
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Mozgassuk a helyére az áthelyezési eszközzel, méretezzük megfelelőre, majd készítsünk róla
másolatot, amit szintén rendezzünk el a kártyán.

Ugyanezzel a betűtípussal készítsük el az alsó díszítő elemet is ezúttal a nagy B leütésével.
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Adjunk árnyékot a papírokhoz. Szűrők/Fény és Árnyék/Vetett árnyék.

A többi papírnál: Szűrők/Vetett árnyék ismétlése menüpontot használhatjuk.
Az aranyozott rétegnél ki lehet próbálni a buckaleképzés effektet: Szűrők/Buckaleképzés. Maradhatnak az alapbeállítások. Egy nagyon finom kiemelkedést fog kapni a felirat.

Mentsük el xcf formátumban. Fájl/Mentés, majd jpg-ben is Fájl/Exportálás.
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