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5. Szövegírás papírcsíkokra
Ehhez a képhez a következő betűtípusokra lesz szükség:

• Alegreya
• Amatic
• Alex Brush

Kép: tetszőleges, álló (színben valamilyen pasztell árnyalat illik a készlethez leginkább. Én ezt 
használom:

•	 http://pixabay.com/hu/feh%C3%A9r-tavaszi-cseresznyevir%C3%A1g-702110/

Nyissunk meg egy új képet: Fájl /Új. Mérete legyen 3600x3600 pixel, a Speciális lehetőségek 
melletti + jelre kattintva kinyitható további beállításoknál pedig a 300 képpont/inch legyen az X 
és Y felbontás, kitöltés (fehér) háttérszínnel. Ez lesz a képünk alapja

Ismételjük ezt meg: Fájl/Új. Állítsuk át a képméret mértékegységét cm-re és írjunk be 4-et 
mindkét helyre. Állítsuk be a következőket: 300 képpont/inch X és Y felbontás, valamint kitöltés 
(fekete) előtérszínnel. Egy kisebb fekete négyzetet kapunk, ez lesz a sablon a vonalzó beállítá-
sához

Másoljuk a fekete négyzetet át a fehérre. A fent látható ikonsorban tudunk váltani a képek közt: 
a fekete legyen kiválasztva. A menüben kattintsunk a következőre: Szerkesztés/Másolás.
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Váltsunk át a fehér négyzetre. Itt a Szerkesztés/Beillesztés másként/Új réteg menüpontot kivá-
lasztva másoljuk be.

A fekete négyzet a fehér négyzet bal felső sarkába került, húzzuk be vonalzóról a segédvonala-
kat a négyzet belső élei mentén vízszintesen és függőlegesen.

Az áthelyezési eszközzel húzzuk a jobb alsó sarokba a fekete négyzetet és ismét húzzuk be a 
segédvonalakat az alábbi képen látható módon
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Ki lehet törölni a fekete négyzet rétegét és magát a fekete négyzetet tartalmazó képet is. A Fájl/
Megnyitás rétegként menüpontot válasszuk ki. A megnyíló ablakban keressük meg az 5. lecke 
mappáját és a benne lévő összes fájlt nyissuk meg úgy, hogy az első sorra kattintunk, majd a 
Shift billentyűt rögzítve az utolsóra. Ezzel az összes fájlt kijelöltük. A Megnyitás gombra kattint-
va sorban meg is nyílnak ezek a rétegek.

A rétegek párbeszédablakban húzással állíthatjuk be a következő sorrendet felülről lefelé 
haladva zaszlo, virag, feher_keret, ujsagfecni, jegyzetfuzetfecni, level_maszk, akvarellfolt, bg01. 
Majd az áthelyezési eszközzel rendezzük el az elemeket a képen látható módon. A margókon 
belül legyenek az elemek szélei úgy, hogy a mértani középponthoz képest egy kicsit feljebb 
legyen az egész.
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A Rétegek párbeszédablakban álljunk a fehér keret alatti rétegre, ide fog kerülni a fotó. Nyissuk 
meg a fotót: Fájl/Megnyitás rétegként. Válasszuk ki a képet:

A fotó rétegéhez adjunk alfa csatornát. Jobb egérgomb a fotó rétegén a Rétegek párbeszédab-
lakban, majd: Alfa csatorna hozzáadása

Az áthelyezési eszközzel mozgassuk a fotót a képkeret alá, majd az átméretezési eszközzel 
méretezzük át az egyik sarkot megragadva. A méretarány megtartása legyen kiválasztva!
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Mentsük el a képet xcf formátumban Fájl/Mentés másként.

Válasszuk ki a fehér keret rétegét. Jobb egérgombbal hívjuk le a helyi menüt és azon belül vá-
lasszuk az Összefésülés lefelé menüpontot

Válasszuk ki az eszköztárból az Alegreya betűtípust. (ehhez az Al betűkapcsolatot érdemes 
beírni és a megjelenő választékból hamar kikereshető az Alegreya)
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A betű méret mértékegységét állítsuk pt-re, méretét 12-re, a színe legyen fekete. Az alábbi ké-
pen látható módon húzzunk egy szövegkeretet.

Másoljuk ki az idézetet szövegszerkesztő programból vagy az internetről. (kijelölés, jobb egér-
gomb + másolás vagy ctrl+C)

A képszerkesztő programhoz visszatérve, a szövegkereten belül kattintsunk a jobb egérgomb-
bal, majd válasszuk: Beillesztés.
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A beillesztett szöveg tovább alakítható a célnak megfelelően. Mivel mindegyik sort egy-egy 
különálló papírcsíkon szeretnénk majd megjeleníteni, fontos, hogy elég nagy legyen a sorköz, 
valamint lehet, hogy van még egy kis hely ahhoz is, hogy a betűméret nagyobb legyen. Az esz-
köztáron belül az eszközbeállításoknál növeljük meg a betűméretet 13 pt-re és ha nem történik 
sortörés, akkor hagyhatjuk így. A sorközt is növeljük meg 13-14-es értékre.

A Rétegek párbeszédablakban kattintsunk a szövegréteg alatti rétegre és adjunk hozzá egy új, 
átlátszó réteget. Válasszuk ki ezt a réteget.

Az eszköztárból válasszuk a téglalap kijelölő eszközt. A beállításoknál pipáljuk a Rögzített 
felirat melletti négyzetet, válasszuk mellette a magasságot, alatta írjuk be a 100 pixelt, vagy 
hagyjuk, ha ez az alapbeállítás. A mód felirat melletti ikonok közül a másodikat válasszuk: ez 
a Hozzáadás kijelöléshez. A képnézetet a nagyító eszközzel, vagy a kép ablak beállításoknál az 
alsó sávban 100 százalékra állítjuk: Az egyes sorok bal szélétől kiindulva a sorok körül egy-egy 
téglalap kijelölést alkalmazunk. Ehhez függőlegesen a sor közepétől kell elkezdeni a jelölést. A 
különálló téglalap kijelölések a képen látható módon összeadódnak majd.Színezzük fehérre a 
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kijelölt területeket. (Ellenőrizzük a Rétegek ablakban, hogy az új átlátszó réteg van-e kiválaszt-
va). A kitöltési eszközt válasszuk az eszköztárban, majd állítsuk be a következőket: kitöltés 
háttérszínnel (ami alaphelyzetben a fehér) és teljes kijelölés kitöltése. Az egyik kijelölt téglalap 
területén belül kattintsunk

Szüntessük meg a kijelölést: Kijelölés/Semmit

Készítsünk címfeliratot két különböző betűtípus alkalmazásával. Elsőként az Amatic SC Bold 
nevű betűtípust válasszuk. 

Most szövegkeretre nincs szükség, csak kattintsunk egyet a vízfestékes terület felső részén. 
Írjuk be a következőt: Csodák
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Majd kattintsunk az előbbi felirattól kissé távolabb. Válasszuk az Alex Brush betűtípust és írjuk 
be: csodája

Állítsuk vissza a képnézetet arra az értékre, amellyel a teljes kép láthatóvá válik, majd kattint-
sunk duplán a Csodák felirat rétegére a rétegek párbeszédablakban, változtassuk meg a színét 
fehére és növeljük meg a méretét tetszőlegesen (pld 72 pt), majd ugyanezt a csodája felirat 
rétegével is ismételjük meg (pld 54 pt értékre)

Az áthelyezési eszközzel tudjuk mozgatni a rétegeket, ha szükséges. A beállításoknál az aktív 
réteg áthelyezése legyen kiválasztva, ez esetben a Rétegek párbeszédablakban kiválasztott 
réteg fog elmozdulni bárhová is kattintunk.

Az utolsó lépés az árnyékok hozzáadása legyen. A papírcsíkok rétegét válaszuk a Rétegek pár-
beszédablakon, majd a menüből a Szűrők/Fény és árnyék/Vetett árnyék menüpontot. 
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A beállítások legyenek a következő értékek: X eltolás -8, Y eltolás 8, elmosás sugara 16, átlát-
szatlanság 42, az átméretezés engedélyezése mellől a pipát vegyük ki, hogy a kép mérete ne 
tudjon módosulni.

A Szűrők/Vetett árnyék ismétlése menüponttal adjunk árnyékot a következő rétegekhez: fotó, 
zászló, újság fecni, jegyzetfüzetlap.

A virághoz adott árnyék a következő legyen: X eltolás -16, Y eltolás 16, elmosás sugara 21, 
átlátszatlanság 40

Az Exportálás menüponttal mentsük el jpg formátumba.


