
Írta: Meemaw

Az 1960-as években nőttem fel és néha elég vad
dolgokat viseltünk. Az egyik középiskolai barátom,
nagyon tehetséges művész, a sárga gépkocsiját
kasmír minták százaival festette ki a végzésünk
előtti napon. Menj a Google-ra és keress kasmírt és
minták százait találsz!

Ez a fajta minta úgy tűnik ismét visszatér. Mindenhol
látom, a ruhától, az asztalterítőn, a táblagép- és
telefonborítón keresztül, a tetoválásokig. Amint
látod, ez egy alapvetően kerekített könnycsepp
minta, számos egyéb további mintával belül, hogy
még érdekesebb legyen. Hogyan csinálhatnánk
ilyet? Használjunk Inkscape-t.

Az elmúlt hónapban sok
mintát készítettünk ezzel az
eszközzel, és most meg-
nézzük, hogyan csináljunk
kasmír mintát magunknak.
A könnycsepp elkészítésé-
hez kezdjük Bezier eszköz-
zel. Ezután kicsinosítjuk
apróbb mintákkal, amiket a
múltkor készítettünk. Csi-
náljunk egy ilyesmit:

(Hűha! Nem akarnám az ösz-
szes kis kört kézzel felrakni!)
Ne aggódj, más módszert al-
kalmazunk. Rajzoljunk könny-
cseppet előbb. Nyiss egy ol-
dalt az Inkscape-ben és vá-
laszd a Bezier eszközt. Avval
csinálj egy csepp alakot, leg-
alább 10-12-szer kattintva az
egérrel. Ezzel létrejönnek a
csomópontok, amikkel az a-
lakzatunkat manipuláljuk. Ál-
lítsd a vonalat feketére, vagy
szürkére, fehér kitöltéssel.

Amikor az alapalakzatot készí-
tettük, az auto-ívessé eszközt
használtuk a levelünk kerekí-
tésére. Ezúttal ezt a könny-
cseppet akarjuk finomítani, te-
hát jelöljük ki az összes cso-
mópontot keretet húzva köré-
jük a csomópont eszközzel.
Ám mielőtt az auto-ívessé
tételre kattintanánk, nyomjuk
le a <Shift>-et és szedjük ki a
végét a kijelölésből. Szüksé-
günk van ott egy pontra.

Kattints az auto-ívessé tételre.
Minden vonalszakasz kerekí-
tett és az ív sokkal finomabb
lesz. Ezután is szükség lehet
néhány csomópont finomítá-
sára. Rajta! A következő
példában állítottam néhányon.

Most ahelyett, hogy még egy
ilyet próbálnánk rajzolni, ezt

duplikáljuk és beállítjuk
a méretét. Kattints a
rajzra és kettőzd meg.
Ne feledd, a másolat
pontosan az eredetire
kerül és ki lesz
választva. Kattints az
Útvonal → Nyújtás-ra
a tárgy méretének
növeléséhez, vagy
nyomj <Ctrl> + ) -et.
Minden leütésre a
rajzolat egy kicsit
nagyobb lesz. Az én
beállításaim szerint 2 px-
lel és mivel 20 px-lel nagyobbat szeretnénk, ezért 10
alkalommal kell megismételnünk. Használhatod a
menüt, de a billentyűu-
tasítás sokkal gyorsabb!

Most válaszd ki az eredeti
ábrát és ismét kettőzd. Ez
alkalommal használd az
Útvonal → Zsugorítás
pontot, vagy a <Ctrl> + (
-et. Evvel zsugorítod a
tárgyat, így végül három
önálló vonalat kapsz.

Most helyezzünk díszítést
a művünkbe. Eszedbe
jutnak azok a díszítő
minták, amiket a múlt hónapban készítettünk?
Importáld azokat a projektedbe. Egyszerűbb svg
fájlokat importálni, így szükség esetén változtatni
lehet rajtuk. Miután importáltad, kattints a Csoport
szétbontása-ra, így mindegyiket szabadon
mozgathatod.
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Most kidíszítjük a vonalainkat. Vedd észre, hogy
duplikáltam és átméreteztem az egyik körkörös
alakzatot és most már a lapomon van a kasmír
minta fölött. Kattints a köralakzatra és a <Shift>
gombot lenyomva tartva kattints a külső vonalra.
Most kattints a Kiterjesztések → Létrehozás
útvonal alapján → Minta az útvonal mentén-re. A
következő ablak jelenik meg:

A következő opciók érhetők el, ismertetni fogom
mindegyiket:

Egyszeres; Ismétlődő; Egyszeres, nyújtott;
Ismétlődő, nyújtott – a választás meghatározza az a-
lakzatok elrendezését a vonal mentén. Az egyszeres
azt jelenti, hogy egyetlen példányt használ, miköz-
ben az ismétlődő szerint (természetesen) a minta is-
métlődik a körvonal mentén. A nyújtottnál a mintát
elnyújtja bármilyen vonalvezetést is alkalmazol.

Kígyó, vagy a Szalag – a kígyó azt jelenti, hogy a
másolatokat sík jelleggel rendezi el, miközben a
szalag esetén némi perspektívát ad azoknak. A
projekted függvényében esetleg a szalag
elrendezésre lehet szükség, de mi most a kígyót
használjuk.

Helykihagyás a másolatok között – beállíthatod,
hogy a csoport objektumainak szélei érintkezzenek-
e, vagy sem. Ide számot kell írni. A 0 hatására
érintkezni fognak egymással, miközben 3-t írva a
távköz közöttük 3 px lesz.

Normál eltolás – ennek hatására az objektumcsoport
pontosan a vonalra kerül, míg az eltolás pozitív vagy
negatív értéke esetén a vonalon kívülre, vagy
belülre kerülnek.

Érintő eltolás – a beállítás hatására az objektum a
vonal oldalán mozdul el, ami hasznos lehet, ha o-
lyan sarkot látsz, ahol a tárgyad nem azt az ered-
ményt adja, amit elérni szerettél volna. Például a
gyémántom a baloldalt látható módon jelenne meg,
de eltolással a jobb oldalon látható az eredmény.

Minden minta más, tehát játszanod kell a beál-
lításokkal, hogy azt kapd amit akarsz. Ha pozitív
értékekkel nem jó, akkor próbáld meg negatívakkal.

A minta függőleges – ezt csak kísérletképpen
használtam, de csak annyit tapasztaltam, hogy a
mintát 90 fokkal elforgatja. A gyémántjaimat
hosszában helyzetem el, de amikor ezt
bekapcsoltam, akkor a kiterjesztés a gyémántokat a
rövidebb átló sarkaival érintkezve állította be. A lenti
példában a külső vonalat „A minta függőleges”
bekapcsolása nélkül, a belsőt bekapcsolásával adja.

Minta duplázása alakváltozás előtt – duplikálja a
használt eredeti mintát mielőtt bezárnád az ablakot.
Ha ez nem lenne bejelölve, akkor azt az egyedül álló
mintát a projekt fölött törölné. Akár hagyhatod
bejelöletlenül is, de nem árt a mintából egy példányt
megtartani addig, amíg teljesen el nem készülsz a
projekteddel.

Élő előnézet – lehetővé teszi, hogy lásd a
választásaidat, ahogy változtatsz. Amennyiben a
számbeállításokon változtatsz, lépj egy másik
beállító mezőre, hogy lásd a változást.

A következő példában a rózsaszín-bíbor körök, és a
kívül bíbor kör kombinációját adtam a legkülső
vonalhoz, illetve a kék-bíbor ellipsziseket adtam a
következő belső vonalhoz, majd a gyémántokat a
legbelső vonalhoz.
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A beállítások a következők:
Mind Ismételődő, nyújtott… Kígyó, majd a
Helykihagyás a másolatok között, a Normál eltolás,
az Érintő eltolás beállításai;

1.; 0, 6, 0 (6 eltolást használtam a vonalon
belülre helyezéshez)

2.; 1,-8,0 (-8 eltolás a vonalon kívülre
helyezéshez)

3.; 0, 0, 0 és érintőleges 2.5 (a sarok
kiigazításához)

4.: 0, 0, 0

Mindnél a Minta duplázása az alakváltozás előtt be
volt kapcsolva. Gondoskodj a munkád mentéséről.

Ez egy jó kezdet! Biztos vagyok benne, hogy az
általad választott minták és színek mások, mint az
enyém, ugyanakkor én is számos más színű mintát
készítettem. A következő hónapban végzünk ezzel a
munkával.
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