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6. Kréta+tábla+foto=scrapbook
A táblakrétás grafikákat manapság nagy népszerűség övezi. Scrapbook készletek, oldalak közt 
is találkozhatunk ilyenekkel. Háttérnek használhatunk klasszikus kinézetű fekete vagy zöld 
tábla textúrát, de akár egyszerű fekete kitöltést is. Szépségének és egyediségének titka a meg-
felelő betűtípus kiválasztása.

A leckéhez szükséged lesz egy tetszőleges fotóra (gyakorláshoz használhatod az enyémet), a 
lecke mappájában található háttérre és a következő betűtípusokra:

• GrutchShaded
• a song for jennifer
• Chalk-hand-lettering,
• You Are Loved
• appleberry

A fontok nemcsak írásra, hanem dekorálásra is használhatók. A következő típusok dingbat fon-
tok, amelyekből különféle díszítő elemet fogunk készíteni. Az egyik a szöveg részeként, a másik 
képkeretként fog szolgálni:

• Adhesive Nr. Seven –a g betűt használjuk – díszítő elem lesz belőle
• KG Flavor and frames – a b betűt használjuk – ebből lesz a fotó kerete

Hozzunk létre egy új képet. 3600x3600 pixel, 300 dpi

Új rétegként illesszük be a tábla textúrát, amit a 6. lecke elemei közt találsz. Fájl/Megnyitás 
rétegként
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Új rétegként nyissuk meg a fotót. A fotó rétegéhez adjunk alfa csatornát. A Rétegek párbeszéd-
ablakban a jobb egérgombbal hívjuk le a helyi menüt, majd az Alfa csatorna hozzáadása menü-
pontra kattintsunk

A segédvonalak behúzásához adjunk hozzá egy új, átlátszó réteget a Rétegek párbeszédablak-
ban és válasszuk ki. A téglalap kijelölő eszközt válasszuk és állítsuk be a rögzített méretarányt: 
1:1. Húzzunk egy négyzet alakú kijelölést, ami picit nagyobb, mint 1000 pixel. Töltsük ki valami-
lyen látványos színnel, pld pirossal.

Szüntessük meg a kijelölést: Kijelölés/Semmit és húzzunk függőleges segédvonalakat jobbra és 
balra is.
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Ezután a piros négyzet törölhető. Az átméretezési eszközzel, a méretarány megtartása mellett 
méretezzük a fotót a segédvonalakhoz.

A fotót húzzuk a kép felső részére (kevés margó maradjon fölötte), majd válaszuk a szövegíró 
eszközt az alábbi beállításokkal: Betűtípus – Grutch Shaded, szín: fehér, igazítás: középre, a 
méret egyelőre mindegy, de a mértékegységét átállíthatjuk pt-re.

Húzzunk egy szövegkeretet úgy hogy a két segédvonal határolja azt két oldalról. Kattintsunk 
bele, majd gépeljük be az első szót csupa nagybetűvel. SZÍNES. A méretet ezután növeljük 
addig az eszközbeállításokkal, míg a szó két széle el nem éri a határvonalakat. Ez nálam ponto-
san 100 pt-re jött ki.

A következő sor szövege: szivárvány az udvaron. Kattintsunk az előző szövegkeret határain 
kívül, kissé lejjebb, majd  szövegkeretet húzzuk a határokig és gépeljük be a szöveget. Ehhez 
a song for Jennyfer betűtípust válasszuk ki, az előző beállítások maradhatnak, de a méretet 
módosítsuk 30 pt körül értékre. Ez alá majd egy dekorációs elem fog kerülni, ezért egyelőre a 
méretével ne foglalkozzunk.
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A következő felirat „Bence rajzolta” A szövegkeretet az előző alatt húzzuk a határokig.  Ehhez 
egy nagyon szép táblakréta fontot válasszunk ki, a neve: Chalk-hand-lettering, Az első sorhoz 
hasonlóan, ezt is a két segédvonalig méretezzük.

A végére hagytam a dátumot. Ismét a szövegkeret megrajzolása az első lépés. Mivel ez össze-
sen négy karakterből (évszám) áll majd, legyen jó magas. Itt a You are loved betűtípust hasz-
náltuk. Növeljük a határokig a méretezést

Az utolsó sor szövege: július 20-án. Az előző módszerekkel az Applebery betűtípussal írjuk a 
szöveget 30 pt-ről indítsunk és méretezzük a határokig
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A sorok igazítását az áthelyezési eszközzel végezzük el. Célszerű az aktív réteg áthelyezése be-
állítással használni ezt úgy, hogy a rétegek párbeszédablakban ez a szövegréteg van kijelölve.

A szövegkeret mérete módosítható, ha duplán kattintunk a Rétegek párbeszédablakban a 
módosítani kívánt szöveg rétegére, ekkor a kép ablakon belül megjelenik a szövegkeret. Annak 
sarkaiban egy-egy kis négyzet válik láthatóvá. Ennek megragadásával lehet módosítani a szö-
vegkeretet. Erre akkor lehet szükség, ha túl keskenyre vagy szélesre méreteztük és túl nagy az 
üres rész vagy éppen nem látszik a felirat alsó része.

Rendezzük és méretezzük az előző két pont segítségével a feliratokat. Majd hozzuk létre az 
első díszítő elemet. Ehhez válasszuk ismét a szövegíró eszközt és azon belül az Adhesive Nr. 
Seven betűtípust. A kép tetszőleges részén, de a meglévő szövegkereteken kívül kattintsunk 
egyet és üssük le a g betűt. Növeljük meg a méretét.
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Húzzuk a két határvonal közé oda ahol a szivárvány az udvaron felirat látható, és méretezzük a 
vonalakhoz. Ezt a réteget a Rétegek párbeszédablakban húzzuk a többi szövegréteg alá.

Jelöljük ki most a szívárvány az udvaron feliratot a Rétegek párbeszédablakban dupla kattin-
tással és a szöveg színét változtassuk feketére, méretét megnövelhetjük a dekorációs elem 
széleihez. 

Válasszuk ki ismét a g nevű szövegréteget a Rétegek párbeszédablakban és az átméretezési 
eszközzel méretezzük laposabbra úgy, hogy a méretarány megtartása mellett ne legyen pipa
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Az áthelyezési eszközzel mozgassuk a megfelelő helyre az előbb létrehozott elemet. A rétegek 
párbeszédablakban válasszuk ki a fotó rétegét. Hozzunk létre egy szövegkeretet, amelynek mé-
rete megegyezik a fotó méretével. A KG Flavor and frames betűtípust válasszuk, fehér szöveg-
színt és a b betűt üssük le.

Növeljük a méretét addig, míg a keret sarkai el nem érik a fotó széleit

Ha szükséges, a szövegkeretet növelhetjük a következő módon: dupla kattintás a b betű rétegé-
re és a sarok megragadása, húzása.

A fotót a kerethez fogjuk vágni, ehhez egy kis varázslatra is szükségünk lesz. A b nevű réteg 
legyen kijelölve a Rétegek párbeszédablakban. Az eszköztárból válasszuk ki a varázspálca 
eszközt, majd kattintsunk a fehér színű részre egyszer.
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Válasszuk ki a fotó rétegét a Rétegek párbeszédablakban, majd fordítsuk meg a kijelölést. Kije-
lölés/Invertálás menüpontra kattintsunk.

A Szerkesztés/Kivágás menüponttal a fotót vágjuk ki. Majd szüntessük meg a kijelölést a Kije-
lölés/Semmit menüponttal. Az így formára vágott fotó rétegét húzzuk a keret fölé a Rétegek 
párbeszédablakban. A 7. Kártyás oldal – Template használata

Az alábbi oldal jóval összetettebb, elkészítése több lépésből fog állni, mint az előzőek, így több leckén 
keresztül foglalkozunk vele.

Elsőként a template használatát fogom bemutatni.

Az oldalelrendezést a Project Life méretezése alapján készítettem el.

A Project Life Becky Higgins nevéhez fűződik. Egy olyan rendszert alakított ki a scrapbookozásban, 
amely jelentősen leegyszerűsíti a folyamatot, hogy minél több emléket meg tudjunk őrizni.  A rendsz-
erhez természetesen egy kiváló termékcsoport is tartozik, amely segítségével mindez megvalósítható, 
ennek egyik jellegzetes tagja a tasakos albumalap (photo pocket page), amelyekbe meghatározott méretű 
kártyák és fotók helyezhetők el pillanatok alatt. A kártyák tetszőlegesen dekorálhatók, de a kommentár is 
ezekre kerül. A project life-nak nemcsak hagyományos, de digitális változata is van, sőt ma már a mobil 
alkalmazást is választhatjuk.


