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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 scrapbookozás-
ban, amely jelentősen leegyszerűsíti a folyamatot, hogy minél több emléket meg tudjunk őrizni.  
A rendszerhez természetesen egy kiváló termékcsoport is tartozik, amely segítségével mindez 
megvalósítható, ennek egyik jellegzetes tagja a tasakos albumalap (photo pocket page), ame-
lyekbe meghatározott méretű kártyák és fotók helyezhetők el pillanatok alatt. A kártyák tetsző-
legesen dekorálhatók, de a kommentár is ezekre kerül. A project life-nak nemcsak hagyomá-
nyos, de digitális változata is van, sőt ma már a mobil alkalmazást is választhatjuk.

Becky Higgins weboldalát itt találod:
•	 http://beckyhiggins.com/

A feladathoz szükségünk lesz 7 db álló tájolású fotóra. Én ezeket használtam:
•	 http://pixabay.com/hu/cherry-blossom-tavaszi-vir%C3%A1gok-fa-444402/
•	 http://pixabay.com/hu/cherry-blossom-vir%C3%A1g-tavaszi-675359/
•	 http://pixabay.com/hu/magn%C3%B3lia-vir%C3%A1g-tavaszi-kanton-

vir%C3%A1g-626965/
•	 http://pixabay.com/hu/p%C3%A1ly%C3%A1zati-tulip-r%C3%B3zsasz%C3%ADn-

makr%C3%B3-641387/
•	 http://pixabay.com/hu/sakura-vid%C3%A1m-blossom-sky-tavaszi-712312/
•	 http://pixabay.com/hu/vir%C3%A1gok-ter%C3%BClet%C3%A9n-ny%C3%A1r-

tavaszi-690425/
•	 http://pixabay.com/hu/vir%C3%A1g-sz%C3%ADv-r%C3%A9szlet-tavasz-

v%C3%A9rz%C3%A9s-688134/

Indítsuk el a GIMP-et.

Nyissuk meg a 7. lecke mappájában található sablont. (Az xcf és psd formátum is működik 
GIMP-pel.)
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A rétegek párbeszédablakban az 1. sz fotósablon réteget válasszuk ki. A menüből a Fájl/Meg-
nyitás rétegként menüpontot. A fotók közül válasszunk egyet, majd kattintsunk a Megnyitás 
gombra.

A megnyitott réteghez adjunk átlátszóságot. A Rétegek párbeszédablakban a jobb egérgombra 

kattintva hívjuk le a helyi menüt és válasszuk az Alfa csatorna hozzáadása menüpontot.
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Az áthelyezési eszközt válasszuk ki az eszköztárból és mozgassuk az a fotósablon fölé.

Át is lehet méretezni az átméretezési eszköz segítségével. Az eszközbeállításoknál ügyeljünk 
arra, hogy a méretarány megtartása legyen kipipálva. A fotó bármely sarkát megragadva húz-
zuk azt a méretezéshez. Kattintással rögzíthetjük a méretet és kezdhetjük elölről egy másik 
sarok húzásával. A fotó mérete most maradjon kicsit nagyobb vízszintesen és függőlegesen 
is mint az alatta lévő fekete sablonalap mérete. Ha elértük a kívánt méretet, az átméretezés 
gombra kattintsunk a megjelenő ablakban

A Rétegek párbeszédablakban válasszuk ki ismét az 1. számú fotóalap rétegét. Jobb egér-
gombbal hívjuk le a helyi menüt, majd kattintsunk „Alfa csatorna kijelöléssé alakítása” menü-
pontra. A fotóalap határvonalai mentén mozgó, szaggatott vonal jelenik meg, ez jelzi a kijelö-
lést



33www.7szindizajn.hu

A Rétegek párbeszédablakban válasszuk az 1. sz. réteg fölé illesztett fotó rétegét. A menüből 
válasszuk a Réteg/Vágás a kijelölésre menüpontot

Szüntessük meg a kijelölést: Kijelölés/Semmit

Mentsük el 7.xcf néven. Fájl/Mentés másként

Ismételjük meg az előbbi lépéseket a további 6 db fotóval: 

• Sorszámozott fotósablon rétegének kiválasztása
• Fájl/Megnyitás rétegként (fotó beillesztése)
• Áthelyezési eszközzel: fotó igazítása a sablon fölé
• Átméretezési eszközzel: fotó átméretezése, ha szükséges
• Alfa csatorna kijelölése a fotósablon rétegén
• Fotó rétegének kiválasztása
• Réteg/Vágás kijelölésre

Ha az összes fotót beillesztettük, megigazítottuk, méretre vágtuk következik az első kártya 
beillesztése, vágása és díszítése.

Válasszuk ki a 7 sz. réteget a Rétegek párbeszédablakban. A Fájl/Megnyitás rétegként menü-
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pontra kattintva a 7. lecke mappájából először kattintsunk a legfelül látható bg_boke_kek.
jpg nevű fájlra, majd a CTRL billentyű rögzítésével a buborekok és virag.png nevű fájlokra. Így 
tudunk több tetszőleges képet kijelölni a megnyitáshoz. Kattinsunk a Megnyitás gombra.

A bg_bokeh_kek nevű réteghez adjunk átlátszóságot. Rétegek párbeszédablakban jobb egér-
gombbal hívjuk le a helyi menüt, majd „Alfa csatorna hozzáadása”. A réteget tetszőlegesen 
elhelyezhetjük, méretezhetjük.

Válasszuk ki az alatta lévő 7 nevű sablonréteget a Rétegek párbeszédablakban. A helyi menü-
ből válasszuk ki: Alfa csatorna kijelöléssé alakítása

Válasszuk ismét a bokeh papír rétegét és vágjuk: Réteg/Vágás kijelölésre, majd Kijelölés/Semmit.

Mozgassuk át a buborékok és a virág rétegét. Az áthelyezési eszköznél most célszerű az aktív 
réteg áthelyezése beállítást alkalmazni és a Rétegek párbeszédablakban kiválasztani azt a 
réteget, amit át szeretnénk helyezni.
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Adjunk árnyékot a virághoz a képen látható beállításokkal: X eltolás -41, Y eltolás 41, elmosás 
sugara 60, átlátszatlanság 31

Hozzáadhatjuk a varrást is. Fájl/Megnyitás rétegként

Mentsük el a képet: Fájl/Mentés


