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15. Kézírást digitális scrapbook oldalra
Amikor kislányom negyedik osztályt végezte, egy különleges búcsúajándékot készítettem a ta-
nító néninek. Egy olyan fotókönyvet, amelyben a gyerekek fotói mellett az ő rajzaik és kézírásuk 
is szerepelt.

Azóta más scrapbook oldalakon is alkalmaztam ezt az elemet. Tény, hogy a saját kézírásom 
nem igazán tetszik, de fontosnak tartom, hogy erről is megőrizzek néhány emléket, hisz ez is 
hozzám tartozik. Hagyományos scrapbook esetében a kézírás az egyszerűbb megoldás, digitá-
lis scrapbooknál azonban ez már nem annyira magától értetődő.

Mindenekelőtt ki kell találnunk az oldal témáját. Sőt magát az elrendezést is elkészíthetjük digi-
tálisan. A feliratokat első körben bármilyen kézírásos font alkalmazásával kipróbálhatjuk.

A következő lépés a feliratok elkészítése, saját kézírásunkkal. Fontos, hogy a papír, amire írunk, 
hófehér és sima felületű legyen. (pld egy nyomtatópapír)

Ezután a feliratokat digitalizáljuk. Ehhez egy jobb fényképezőgép (és sok természetes fény) 
vagy szkenner szükséges. Minél jobb minőségű a digitalizálás, annál kevesebb dolgunk lesz 
majd a háttérbe dolgozással. Ha ilyen eszközünk nincs, akkor marad a mobiltelefon  (és a több 
utómunka). A gyakorlatban a nehezebbik (utómunkás) verziót próbáljuk ki a tanulás érdekében 
:)

Betűtípust most nem használunk, csak a következő stockfotót:

http://pixabay.com/hu/ceruza-kreat%C3%ADv-a-kreativit%C3%A1s-rajz-599116/

Nyissunk meg egy új képet (3600x3600 pixel, 300 dpi)

Új rétegként nyissuk meg a 13. lecke kellékeit, valamint az ajánlott fotót. Fájl/Megnyitás réteg-
ként

Adjunk átlátszóságot a fotó és a kézírás rétegéhez. Rétegek párbeszédablakban jobb egér-
gombbal kattintunk, majd Alfa csatorna hozzáadása
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A fotót négyzet alakúra vágjuk. Használjuk a téglalap kijelölő eszközt, majd a Kijelölés/Inver-
tálás menüponttal fordítsuk meg a kijelölést. A külső részeket vágjuk a Szerkesztés/Kivágás 
menüponttal.

Szüntessük meg a kijelölést: Kijelölés/Semmit.

Vágjuk a réteget a kitöltött pixelekre a Réteg/Réteg automatikus vágása menüponttal.

A nagyító eszközzel közelítsünk rá a feliratra úgy, hogy a fotónak az alsó része látható legyen.

Az átméretezési eszközzel a méretarány megtartása mellett méretezzük a fotóhoz a feliratot.
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A Színek/Telítetlenné tevés menüponttal a kézírás rétegét tegyük fekete-fehérré

A Színek/Szintek menüpontot használva az előnézeti kép legyen kipipálva. A hisztogram alatt 
lévő három csúszkát igazítsuk úgy, hogy a felirat minél feketébb, a háttérpapír minél fehérebb 
legyen. Hogy mi a pontos beállítás, mindig a beillesztett kép tulajdonságai szabják meg, ezért 
szükséges az előnézeti képet figyelni

A kézírás réteg fedési módját állítsuk Szorzásra. Ehhez a Rétegek párbeszédablakban a Mód 
melletti is háromszögre kattintunk, így hívjuk le a menüt, amiből választani lehet.
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Nézzük meg, hogy sikerült a háttérbe olvasztás. Ehhez kattintsunk a háttér rétegére a Rétegek 
ablakban, hogy a réteghatárt jelző szaggatott vonal ne zavarjon. Ha sikerült jól előkészítenünk 
a réteget az előbb, akkor a széleknek nem szabad látszódnia. Ha mégis, akkor a radír eszközzel 
„lecsiszolhatjuk”. Kattintsunk vissza a kézírás rétegére. Az eszköztárból válasszuk ki a radír 
eszközt. Azon belül egy elmosott szélű (gauss ecsetet), méretét állítsuk akkorára, hogy a mun-
kához megfelelő legyen és az egér benyomásával, mintha festenénk, satírozzuk ki az esetleges 
szürke éleket.

Lehet egy kicsit nagyítani is rajta. Ehhez a Rétegek ablakban kapcsoljuk össze a fotó és a kéz-
írás rétegét. Az átméretezési eszközt a méretarány megtartása mellett használjuk
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Készítsünk fekete körvonalas keretet a fotóra. Hozzunk létre egy új, átlátszó réteget és válasz-
szuk a téglalap kijelölő eszközt, amivel húzzunk egy keretet a fotó fölé

A Szerkesztés/Kijelölés körberajzolása menüpontot válasszuk ki. A megjelenő ablakban állítsuk 
be a méretet 4 pixelre, a több maradhat alapbeállítás.

Mentsük el a képet xcf-ben. Fájl/Mentés. Exportáljuk jpg formátumba: Fájl/Exportálás


