
104www.7szindizajn.hu

18. Egyszerű fotócímke készítése
Egy blogra vagy facebookra szánt egyszerű fotót érdekesebbé tudunk tenni fotócímkével, de 
akár vízjelként is használhatjuk. 

A gyakorlathoz használt gyönyörű éjszakai Budapest fotót itt töltheted le:

http://pixabay.com/hu/budapest-este-f%C3%A9nyek-420989/

Nagyon egyszerű lesz a dolgunk, mindössze néhány lépésből áll a műveletsor, ezért kétféle 
verziót is bemutatok.

Betűtípus: FoglihtenNo07

http://www.fontsquirrel.com/fonts/foglihtenno07

A változat

Nyissuk meg a fotót

Hozzunk létre egy új réteget

Válasszuk ki a szövegíró eszközt

Foglighten betűtípussal 120 pt méretben írjunk a képre úgy, hogy annak teljes szélességében 
meghúzzuk a szövegkeretet és a középre igazítást alkalmazzuk. Ezáltal pontosan a fotó köze-
pére kerül majd a felirat. Előtérszínnek a fehéret válasszuk, mivel sötét a fotó.
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Hozzunk létre egy új, átlátszó réteget. Az eszköztárból a téglalap kijelölő eszközt válasszuk, 
állítsuk be a lekerekített sarkokat, a lekerekítés sugara legyen 20 képpont.

Az új, átlátszó réteg legyen kiválasztva a rétegek párbeszédablakban. Rajzoljuk körbe a kijelö-
lést. Szerkesztés/Kijelölés körberajzolása. a vonalvastagság 6 pixel legyen.

Szüntessük meg a kijelölést. Kijelölés/Semmit

Exportáljuk a képet jpg formátumba. Fájl/Exportálás másként
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B változat

Nyissuk meg újra a fotót (Vagy ha nem zártuk be az előzőt azon is folytathatjuk

Válasszuk ki a szövegíró eszközt. Most a jobb alsó sarokba kerül egy szolidabb méretű felirat.

Betűtípus maradhat a Foglighten, mérete  60 pt, írjuk le a szöveget

Hozzunk létre egy új réteget a Rétegek párbeszédablakban és válasszuk ezt ki. A téglalap 
kijelölő eszközzel készítsünk egy lekerekített sarkú téglalapot. A lekerekítés sugara legyen 20 
képpont
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A kitöltési eszközzel, fehér előtérszínnel töltsük ki a kijelölést

A Kijelölés/Növelés menüpontra kattintva 8 pixellel növeljük meg a kijelölés méretét.

A Szerkesztés/Kijelölés körberajzolása menüpontot alkalmazzuk a körvonal húzására. Állítsuk be 
a következőket, Vonalrajzolás: egyenletes szín, élsimítás, vonalszélesség 3 pixel, Vonalstílus: 
vonalvég és sarok lekerekítés.
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Szüntessük meg a kijelölést: Kijelölés/Semmit. Lépjünk át a szöveg rétegére és készítsünk belő-
le kijelölést: Alfa csatorna kijelöléssé alakítása. Tegyük láthatatlanná a szövegréteget.

Lépjünk vissza az előbbi rétegre, amely a lekerekített téglalapokat tartalmazza. A Szerkesztés/
Kivágás menüponttal vágjuk ki a szöveget belőle.

A réteg átlátszatlanságát visszahúzhatjuk. Exportáljuk jpg formátumba.


