16. Matrica címfelirat
A következő scrapbook oldalon egy mesebeli karácsonyi készülődést fogunk megörökíteni,
amelyhez egy kedves, mackós képet találtam. Itt töltheted le:
http://pixabay.com/hu/medve-bab%C3%A1k-b%C3%A1bsz%C3%ADnh%C3%A1z-551315/
Az ilyen játékos oldalakhoz különösen jól illenek a matrica kinézetű címfeliratok.
Kétféle betűtípust használunk:
http://www.fontsquirrel.com/fonts/bebas-NEUE
A BEBAS neue modern, minimál stílusú, letisztult talp nélküli betűtípus
http://www.fontsquirrel.com/fonts/odstemplik
Odstemplik – szép, iskolás, nőies, elegáns kézírásos betűkészlet
Nyissuk meg a 16. lecke mappájában található sablont. A Kép/Kétszerezés menüponttal készítsünk róla másolatot. Az eredeti zárjuk be. A másolatot mentsük el xcf formátumban

Új rétegként nyissuk meg a fotót: Fájl/Megnyitás rétegként. Adjunk hozzá átlátszóságot: Alfa
csatorna hozzáadása
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A fotó rétegét húzzuk a képkeret réteg alá. Ha szükséges, méretezzük át, vagy vágjuk le a keret
alól kilógó részeket. Arra ügyeljünk, hogy a képkereten belül ne legyen olyan részlet, amit nem
fed fotó.

Olvasszuk össze a keret és fotó rétegét. Rétegek párbeszédablakban Összefésülés lefelé.

Következik a felirat: ünnepi hangulat. A két szót két különböző betűtípussal írjuk.
Először a színt állítsuk be. Válasszuk a fotó rétegét a Rétegek párbeszédablakban, az eszköztárból pedig a pipetta eszközt, ahol az előtérszín beállítása mellé tegyük a pontot. Kattintsunk
a fotón lévő doboz kék színű mintájára. Az előtérszín kékre változik.
Ezután az eszköztárból válasszuk a pipetta beállításai közt a háttérszín beállítása opciót és a
fotó egy piros színű képpontjára kattintsunk. A háttérszín piros lesz. A kapott két színt használjuk a feliraton is.
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Válaszuk ki a szöveg eszközt és az Odstemplik bold italic betűkészletet. Mérete legyen 60 pt. A
többi beállítás most nem lényeges és szövegkeretre sincs szükség. Az íráshoz csak kattintsunk
a fotó környékén valahol és írjuk be: ünnepi.

Kattintsunk egyet az előző szó szövegkeretén kívüli területen. Változtassuk át a betűtípust:
Bebas Neue Bold-ra, a méretet 72-re. Az eszköztár előtér-háttérszín jelző ikonjának jobb felső
sarka melletti fehér nyíllal cseréljük a színeket, így a szövegeszköz színe is át fog váltani.

Írjuk be nagybetűkkel KÉSZÜLŐDÉS. Mivel ennél a szövegnél minden betű külön matricán lesz,
a betűtávolságot is növeljük meg: 36-os legyen.
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Az előtér+háttérszínt váltsuk vissza feketére és fehérre. Fordítsuk azt meg úgy, hogy az előtérszín legyen fehér. Hozzunk létre egy új, átlátszó réteget az ünnepi felirat szövegrétege alatt.
Nagyítsunk rá a képnézetre. Az ünnepi felirat szövegrétegéből készítsünk kijelölést: Alfa csatorna kijelöléssé alakítása. A Rétegek párbeszédablakban most váltsunk át az üres rétegre. Bővítsük a kijelölést a következő menüpont segítségével: Kijelölés/Növelés. 20 pixelre állítsuk be.

Ha még jobban ránagyítunk. (200 százalékra) láthatóvá válik, hogy a kijelölésen belül lesznek
lyukak. Ezeket tüntessük el a következőképpen. Kattintsunk a gyorsmaszk funkció ikonjára,
amelyet a kép ablak bal alsó sarkában találunk egy alig észrevehető halvány, szaggatott négyzet formájában. Kattintás után ez piros színű lesz és maga kijelöletlen terület is.
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Az ecset eszközzel fehér festőszínnel és éles körvonalú, kis méretű ecsettel kattintva tüntessük el a piros színű részeket a kijelölés területén belül.

Váltsunk vissza a gyorsmaszkról kijelölésre. a kép ablakban lévő kis piros négyzetre kattintva
A kitöltés eszközt válasszuk ki. Kitöltés előtérszínnel és teljes kijelölés kitöltése legyen kiválasztva. A Rétegek párbeszédablakban a felirat alatti üres réteg továbbra is. Kattintsunk a kép
ablakban a kijelölésen belül

Olvasszuk össze az új réteget a szövegréteggel: Összefésülés lefelé a Rétegek párbeszédablakban. Szüntessük meg a kijelölést: Kijelölés/Semmit
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A fenti lépéseket követve készítsünk a másik feliratnak is matricakeretet. Ha kész a Réteg/
Réteg automatikus vágása menüponttal vágjuk méretre a rétegeket és az áthelyezési eszközzel
rendezzük el képen.

Adjunk árnyékot a fotóhoz és a szövegmatricákhoz: Szűrők/Fény és árnyék/Vetett árnyék

Mentsük el xcf formátumba: Fájl/Mentés és exportáljuk jpg formátumba Fájl/Exportálás
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