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8. Felirat akvarellfestésen
Az előző leckében elkezdett oldalt egy különálló kártya készítésével folytatjuk. . 

A Pacifico betűkészletet itt tölsd le:
•	 http://www.fontsquirrel.com/fonts/pacifico

Indítsd el a GIMP-et

Nyissunk meg egy új képet. Fájl/Új. A képméret mértékegységét állítsuk át inch-re és írjuk be 
az alábbi adatokat: szélesség 3, magasság 4, speciális lehetőségek közt az X és Y felbontás is 
legyen 300 képpont/inch.

Nyissunk meg a 8. leckéből egy kártyát: Fájl/Megnyitás rétegként.
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Az eszköztárból válasszuk a szövegíró eszközt. A betűtípus legyen Pacifico, a méret 32 pt, a 
szín fehér, és középre igazítást alkalmazzunk. Húzzunk egy szövegkeretet a pacán belül. A 
szövegkeret jobb és bal határvonala legyen a kép két szélénél, hogy pontosan középre tudjuk 
helyezni a feliratot. Kattintsunk a szövegkeretbe és írjuk le a szöveget.

Húzzunk egy újabb szövegkeretet az előző határain kívül, a fenti beállítások mellett és írjuk be 
a második szót. A betűméretet nagyítsuk az eszközbeállításoknál.

Kattintsunk át az előző szövegrétegre a Rétegek párbeszédablakban és növeljük meg azt is. Ha 
jó a méret, akkor az áthelyezési eszközzel mozgassuk közelebb a két szövegréteget egymás-
hoz. Szöveg mozgatásakor az eszközbeállítás az aktív réteg áthelyezése opció legyen kivá-
lasztva, ekkor a Rétegek párbeszédablakban kijelölt réteg fog mozogni.
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Ha már nem szeretnénk többet módosítani a szövegen, olvasszuk össze a két szövegréteget. 
A rétegek párbeszédablakban válasszuk a felső réteget. Jobb egérgombbal hívjuk le a helyi 
menüt, majd az Összefésülés lefelé menüpontot válasszuk.

A két szövegrétegből egy pixeles réteg lesz, amelyhez vízfesték textúrát fogunk adni. A textú-
ra készítéséhez a 8. lecke mappájából új rétegként nyissuk meg az akvarellpapírminta.png c. 
képet. Fájl/Megnyitás.

A megnyitott képen a menüből válasszuk a következőt: Szerkesztés/Másolás
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Majd Szerkesztés/Beillesztés másként/Új minta. Adjunk neki nevet

A kép ablak tetején látható ikonokra kattintva tudunk váltani a képnézetek közt. Kattintsunk az 
eredeti festett papír ikonjára. A Rétegek párbeszédablakban válasszuk ki a felirat rétegét, jobb 
egérgombbal hívjuk le a helyi menüt és válasszuk az Alfa csatorna kijelöléssé alakítása menü-
pontot.
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A képnézetet nagyítsuk 200 százalékosra. Erre azért van szükség, mert a következő lépésben 
pontosan a kijelölésen belül kell majd kattintanunk. Az eszköztárból válasszuk a kitöltési esz-
közt. Az eszközbeállítások a következők legyenek: kitöltés mintával (a minták közül a legutóbb 
készített az alapértelmezett, ha valami mást szeretnénk a négyzetre kattintva tudjuk előhívni 
a többi lehetőséget) és teljes kijelölés kitöltése. Kattintsunk a kijelölt területen belül. A felirat 
területe is textúrássá válik, akárcsak maga a háttérpapír.

Egyesítsük a rétegeket. Rétegek párbeszédablakban válasszuk ki bármelyik réteget, jobb egér-
gombbal hívjuk le a helyi menüt, majd az Egy réteggé lapítás menüpontra kattintsunk.

Ha önálló elemként is szeretnénk elmenteni a kártyát, akkor a Fájl/Exportálás menüponttal jpg 
formátumban mentsük el.

Nyissuk meg az előző leckében elkészített 7.xcf nevű képünket: Fájl/Megnyitás menüpont.
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A Rétegek párbeszédablakban válasszuk ki a 10 elnevezésű sablonréteget.

A kép ablakban fent válasszuk az előbb létrehozott akvarellkártya ikonját. A Szerkesztés/Máso-
lás menüponttal másoljuk vágólapra a képet

Váltsunk ismét a 7.xcf nevű kép ikonjára. A Szerkesztés/Beillesztés másként/Új réteg menüpont-
tal illesszük be az előbb kimásolt képet. 
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Az áthelyezési eszközzel (Az eszközbeállítás legyen aktív réteg áthelyezése!) mozgassuk a 11. 
számú sablonréteg fölé a beillesztett új réteget.

Mivel most pontosan megegyezik a beillesztett kártya és a sablonréteg mérete, vágásra nincs 
is szükség

Mentsük el a képet. Fájl/Mentés


