14 Címfelirat fotóból
Címfeliratot nemcsak háttérpapírokból, hanem a fotóból is kivághatunk. Sőt! Lehet olyan oldalakat is készíteni, ahol csak egy (vagy több) betűformákra vágott fotó szerepel.
Az alábbi betűkészleteket használjuk a mintaoldal elkészítéséhez:
• http://www.fontsquirrel.com/fonts/bevan
• http://www.fontsquirrel.com/fonts/alegreya
A fotót itt töltheted le:
http://pixabay.com/hu/advent-apple-di%C3%B3f%C3%A9l%C3%A9k-zimtstern-559705/
Nyissuk meg a 14. lecke mappájában található sablon, majd a Kép/Kétszerezés menüponttal
másoljuk le. Az eredeti bezárása után a másolaton dolgozzunk. Ezt is mentsük el más néven.

A Fájl/Megnyitás rétegként menüponttal nyissuk meg a fotót. Az áthelyezési eszközzel mozgassuk a foto helye nevű réteg fölé, a Rétegek párbeszédablakban is e fölött legyen. Adjunk hozzá
átlátszóságot: Alfa csatorna hozzáadása
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Lépjünk lejjebb a sablon rétegére és készítsünk kijelölést: Alfa csatorna kijelöléssé alakítása

Lépjünk vissza a felette lévő fotó rétegére és alkalmazzuk a következő menüpontot: Kijelölés/
Invertálás

Majd Szerkesztés/Kivágás menüponttal vágjuk le a fotó külső részét. A Kijelölés/Semmit menüponttal a kijelölést szüntessük meg. Méretezzük a réteget a kitöltött pixelekre. Réteg/Réteg
automatikus vágása
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Ismét készítsünk kijelölést, ezúttal a fotó körül: Alfa csatorna kijelölése menüpont a helyi menüből. Rajzoljunk körvonalat a következő módon a fotó körül:
Szerkesztés/Kijelölés körberajzolása menüpontra kattintunk:

A megjelenő ablakban állítsuk be a következőket: Vonalrajzolás, egyenletes szín (előtérszín az
eszközbeállításoknál fehér legyen), élsimítás, vonalszélesség: 20 pixel. A vonalstílus melletti +
jelre kattintás után a következő opciókat válasszuk: vonalvég és sarkok lekerekítése, előredefiniált vonalminta: vonal.

Hozzunk létre egy új, átlátszó réteget a rétegek párbeszédablakban és kattintsunk a Körberajzolás gombra. Szüntessük meg a kijelölést: Kijelölés/Semmit. Olvasszuk össze a keret és a fotó
rétegét. Jobb egérgomb a felső, keret rétegen, majd Összefésülés lefelé menüpont. Húzzunk be
segédvonalakat a fotó két oldalára.
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Magyarázat: Az új rétegre a keretnek azért volt szükség, mert a körvonalat a fotó réteg határvonalai nem engedték volna a kívánt vastagságra megrajzolni.
Válasszuk a szöveg eszközt és azon belül a Bevan betűtípust. Méretét állítsuk 120 pt-re és írjuk
le nagybetűkkel: ADVENT

A fotót újra nyissuk meg új rétegként. Helyezzük a szöveg fölé, és méretezzük akkorára, hogy a
felirat gond nélkül kivágható legyen belőle

Jelöljük ki a szöveget. A Rétegek párbeszédablakban legyen kijelölve a szöveg, majd az Alfa
csatorna kijelöléssé alakítása menüpontot válasszuk.
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A felső (vágandó) fotó rétege legyen kijelölve a Rétegek párbeszédablakban és fordítsuk meg a
kijelölést: Kijelölés/Invertálás. Vágjuk le a felesleges részt: Szerkesztés/Kivágás. Szüntessük meg
a kijelölést: Kijelölés/Semmit. Vágjuk a réteget: Réteg/Réteg automatikus vágása.

Az eredeti szövegréteg törölhető. A szöveg formájú fotó rétegből készítsünk kijelölést: Alfa
csatorna kijelöléssé alakítása. Hozzunk létre egy új, átlátszó réteget. Alkalmazzuk ismét a körvonalazást ugyanazokkal a beállításokkal, mint az előbb. (Az előtérszínt ne felejtsük visszaállítani
fehérre, ha szükséges.)

Szüntessük meg a kijelölést: Kijelölés/Semmit. Olvasszuk össze a keretet az alatta lévő felirattal: Összefésülés lefelé. Nagyítsuk a képnézetet.
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Ezen a digitális oldalon a címfelirattal olyan hatást szeretnénk kelteni, mintha a betűk egyesével lettek volna felragasztva az oldalra. Ehhez szét kell bontanunk betűkre a feliratot. Minden
egyes betű új, külön rétegen szerepeljen.
Készítsünk téglalap kijelölést az első betű körül:

Használjuk a következő menüpontokat: Szerkesztés/Kivágás, Szerkesztés/Beillesztés másként/Új
réteg.
Lehetséges, hogy a következő betűt már nem tudjuk kijelölni a téglalap kijelölővel, mert a másik
betű is belelógna. Most próbáljuk ki a Szabadkézi kijelölő eszközt, azaz a lasszót. Ehhez jól fel
kell nagyítani a képnézetet és pontosan körbejelölni úgy, hogy ne érjen bele a szaggatott vonal
semelyik elembe. A kijelölést úgy tudjuk bezárni, hogy amikor elérjük a kezdőpontot, megjelenik
egy sárga négyzet és abba belekattintunk.

Ismét Szerkesztés/Kivágás, Szerkesztés/Beillesztés másként/Új réteg.
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Ismételjük meg a többi betűvel ezeket a műveleteket. Az utolsó betű rétegméretét ajánlatos a
kitöltött pixelre méretezni: Réteg/Réteg automatikus vágása. Ezt már nem kell külön kimásolni
és beilleszteni.
Ha a képnézetet visszaállítottuk, megtaláljuk a kimásolt betűket a bal felső sarokban. Rendezzük el betűnként az oldalon a fotó felett. Takarhatják is egymást, így érdekesebb.

Ismét nagyítsunk a képnézetre és egyesével forgassuk el kissé a betűket. Legyen spontán, de
ne vigyük túlzásba.
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Adjunk árnyékot valamennyi réteghez: Szűrők/Árnyék hozzáadása/Vetett árnyék. Beállítások X
eltolás -8, Y eltolás 8, elmosás sugara: 16, átlátszatlanság 42.

Ismételjük ezt meg az összes papír jellegű rétegen (betűkön, fotón): Szűrők/Vetett árnyék ismétlése
Még kb. két bekezdésnyi szöveg számára van hely a fotó alatt. Ezt a már ismert módon a Lorem Ipsumból másoljuk ki. A szöveg eszközt válasszuk az eszköztárból. Állítsuk be az Allegreya betűtípust, mérete legyen 12 pt, színe fekete. Igazítás: sorkizárt.

Mentsük el xcf formátumban, majd exportáljuk jpg formátumba.
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