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Néhányan plakátot szoktunk készíteni az
ünnepekre. Láttam egy leírást gyertya készítéséről
és úgy gondoltam, jó program lehet az ünnepek előtt
csinálni ilyet, hogy egyik plakátunkon
használhassuk. Az Inkscape-t bármekkora
lapmérettel nyisd meg. Az alap az A4-es, álló
formátum, ezért megnyitom a „Fájl →
Dokumentumbeállítások” menüt és fekvő Letter
formátumúra állítom. Te választhatsz.

A gyertya alapjának megrajzolásához használhatod
akár a szabadkézi rajzoló eszközt, vagy a
négyszöget és az ellipszist, majd az Útvonal →
Unió-t az egyesítésükre. Ha utóbbit választod, akkor
a tetején további csomópontokat kell csinálnod és
úgy húznod, mintha a gyertya ezen része megolvadt
volna. Döntés kérdése, hogy külön készíted el a
részeket, egyesíted és a pontokat húzod, vagy
megrajzolod az egészet kézzel.

Most színezzük ki. Nyisd meg a „Kitöltés és
körvonal” ablakot (Ctrl+Shift+F) és megfelelően
színezd ki. Az enyém narancs-árnyalatú. A körvonal
„Nincs megrajzolva” legyen. Én lineáris
színátmenetet használok, mintha meg lenne
világítva.

A rajzoló eszközzel
készíts egy szabálytalan
elliptikus alakzatot. Ez
lesz a gyertya teteje.
Töltsd ki sugárirányú
színátmenettel, középen
halványabb. Amikor a
gyertya ég, a közepe a
legvilágosabb, tehát
legyen majdnem fehér.

Világítsuk meg a tetejét,
úgy néz ki majd, mintha a
viasz megolvadt és kifolyt
volna. Fent elől, rajzolj
egy elnyújtott,
szabálytalan ellipszist,
épp a teteje alá. Kend el
egy kicsit, majd fehérből
átlátszóba sugárirányú
színátmenetet alkalmazz.
A teteje körül csinálj
néhányat.

Adjunk némi megvilágítást, hogy a száját
megformáljuk. Egyetlen kiemelést adok hozzá,
egészen körbe. Rajzolj egy gyűrűt és fölé egy
másikat. Jelöld ki mindkettőt és válaszd az Útvonal

→ Különbség. Állítsd félig átlátszó fehérre és mosd
el.

Most a gyertya belsejét világosabbra akarjuk, mert
ég, tehát adjunk hozzá egy kis kiemelést a gyertya
szájának belülről. Készíts egy alakzatot, ami úgy
néz ki, mintha a gyertya hátát karikázná be.
Csúsztasd az elsőnek megrajzolt belső ellipszis alá,
majd halványítsd el a belső kiemelést.

Alkalmazz sugárirányú színátmenetet a gyertyádnál
egy kicsit világosabb színtől az átlátszó irányába. A
színátmenet kezelőit húzd az objektumon túlra. Az
enyém most így néz ki (következő oldal, balra fönt):

Bizonyára észrevetted, hogy további
szerkesztéseket is végeztem... a közép színét egy
kicsit sötétebbre cseréltem és a viasz lecsorgásának
útját lerövidítettem. Ez mind az én ízlésemnek való,
te csináld, amilyenre akarod.

Inkscape oktatás: készíts gyertyát

http://pclosmag.com/html/Issues/201407/page11.html


Most dolgozhatunk a
lángon. Minden égő
gyertyánál a kanóc alatt
viaszfürdő található, te-
hát kezdjük avval. Raj-
zolj egy ellipszist a tete-
jén középre, színezd
narancssárgára és egy
kicsit homályosítsd el.
Rajzold meg a kanócot.
Indíthatsz egy fekete
négyszöggel, de kere-
kítsd le a sarkokat, hogy
szabálytalannak nézzen
ki. A kitöltést feketéből
sárga színátmenetesre
váltsd, fentről lefelé.

A lángnyelv elkészítése egy kicsit to-
vább tart. Kezdd egy ellipszisféleség
megrajzolásával, egy foggal az alján
(engem körömre emlékeztet). Töltsd ki
valami teli, fényes színnel (balra). Raj-
zolj egy kicsit más formát rá, láthatónak
meghagyva a az előző alakzatot. A felső
formát fehérrel töltsd ki és mosd el (középen).
Rajzolj egy lapos nyílhegyszerű formát a láng aljára.
Töltsd ki sárgával és mosd el. Rajzolj egy kört a láng
aljára és mosd el. Alkalmazz barackszínből
átlátszóba átmenetet, fentről lefelé haladva (jobbra).
Jelöld ki az összes részét és csoportosítsd.

Rakd rá a kanócodra. Az enyém most így néz ki:

Ezután csináltam rajta pár dolgot. Most sötét
hátteret rakok a gyertyám mögé. Ugyanakkor az
alkalmazott átmeneteim átlátszóak. Biztosan van
valamilyen profi módszer, amivel megakadályozható,
hogy a háttér átjöjjön, de legegyszerűbbnek azt
találtam, ha a gyertya testét megduplázom, átváltom
a kitöltést teljes fehérre, vagy valami hasonlóra,
majd elküldöm a rajz legaljára. Szintén csináltam
egy kis árnyékot a gyertyám elé, azt szimulálva
mintha az elején lecsorgó viasztól lenne.

Most adjuk hozzá a hátteret. Rajzolj a lapodra egy
négyzetet és küldd a rajz legaljára. Az enyém
sötétkék volt, némi átmenettel az alja felé. Ezután
árnyékot adtam a gyertya testéhez. Mivel a te rajzod
a tiéd, annyival többet, vagy kevesebbet csinálhatsz,
amennyit csak akarsz, tetszés szerint. Az enyém
most így néz ki (jobbra fönt):

Bármikor kicsinosíthatod a gyertyádat talp, vagy
alap hozzáadásával, illetve valamilyen
virágszerűséget készítve az alja köré. Emlékszem,
ms_meme készített karácsonyi háttérnek egy ilyen
gyertyát és mikulásvirág leveleket rajzolt az törzse
köré.

Ez a te projekted – tégy amit akarsz és készítsd a te
személyedhez illőre a műved!
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