
Írta: Meemaw

Még korai beszélni róla, de többségünk ünnepel
valamit télen. Ha szeretsz dekorálni és lapokat
küldeni, akkor talán élvezni fogod ezt a munkát, és
elég korán vagyunk ahhoz, hogy gyakorolhass. Én
minden évben karácsonykor küldök üdvözlő lapokat.
Láttam valami hóemberes, hógolyós témát, ezért
gondoltam kipróbálom a lapomhoz. Szép ünnepi
háttér is lehet belőle. Készíthetünk hóembert, vagy
díszítő gömböket. Ezek úgy néznek ki mintha
drótból lennének.

Nyisd meg az Inkscape-t és kör rajzolásával kezdj. A
bezier eszközzel húzz több vonalat a körödön
keresztül, hogy drótból készítettnek tűnjön. A
vonalakra add ki az Útvonal → Objektum
átalakítása útvonallá utasítást, válaszd ki a
Csomópontok eszközt és a vonalaknak adj egy kis
ívet. (középen fent)

Ha már olyan, amilyennek szeretnéd, a kurzoroddal
négyszöget húzva köréjük, válaszd ki a vonalakat és
a kört, majd csoportosítsd őket. A színt váltsd
halvány szürkére.

A csoportot kiválasztva kattints a „Szűrők →
Rézsútos szegélyek → Olvadt fém”-re. A
csoportodnak fényes ezüst színe lesz.

Más színűre is készítheted! Tapasztalatom szerint a
kívántnál világosabb színt kell használni az elején,
mivel az olvadt fém szűrő kicsit sötétíti a színt.
Valószínűleg kísérletezned kell, hogy eltaláld a
keresett színt. Ezen én rózsaszínt használtam, de
az olvadt fém szűrő kicsit besötétítette.

A színesítetteket díszgömbökhöz használtam, az
ezüstösöket pedig a hóemberhez, többszörözve és
forgatva az első kört, majd egymásra rakva azokat.

A gömb függesztőjeként rajzoltam egy négyszöget
szürkéből fehérbe fokozatos átmenettel kitöltve,
hogy kissé kiemeljem. Nagyon vékony szürke
vonalat hagytam a körvonalnak. Az Útvonal →
Objektum átalakítása útvonallá-t választva két
csomópontot adtam a négyzet egyik oldalához, majd
addig mozgattam, amíg tetején keskenyebb, alul
cakkozott nem lett, mint a díszeim zöménél. Ezután
készítettem egy kört (kitöltés nélkül, 5-ös vonallal
szürkéből fehérbe átmenettel) és több mint a felét
egy négyszöggel eltakartam. Az Objektum →
Vágás → Beállítás-sal a kör egy részét vettem. A
helyükre forgatva kombináltam a két alakzatot egy
gömb függesztővé, csoportosítottam és elhelyeztem
a drótgömbök végénél. (következő oldal, balra fent)
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Ha színes csillagokat
akarsz készíteni, az
olvadt fémmel készítsd
azokat fényesre és rakd
a gömbökre, ahogy az a
cikk elején látható.

A hóemberen többet kell dolgozni. A legtöbbet a
kívánt alakzat elkészítése igényli (széndarabok a
szemekhez, szájhoz és gombokhoz, háromszög az
orrnak, vonalak kéznek és szabálytalan
négyszögeket sálhoz). A szemhez, a szájhoz és a
gombokhoz fekete hatszögeket használtam úgy,
hogy a pontjait húzva szabálytalan széndarabot
készítettem. Az orr narancsszínű háromszög volt, a
pontjaival szabálytalanná húzva. A sál három piros
négyzetből lett, szabálytalanná formáltam, majd az
Útvonal - > Únió-val egyesítettem. Az orrot, a
gombokat és a sálat, a drótgömbökön használt
Olvadt fém szűrővel fémessé alakítottam. A
szemek, a száj és a gombok feketék fehér folttal,
hogy egy kicsit kiemeljem.

A kalapot hasonló módon készítettem, mint a drót
köröket. Három, különböző méretű négyzetet
rajzoltam a felsőrész, a karima és a szalag
megformálásához. A felsőrész és a karima szalag
drótszerű, a szalag színnel lett kitöltve. Amikor
elkészültem vele, csoportosítottam és alkalmaztam
rajtuk az olvadt fém szűrőt.

Ha ezekkel megvagy és igényednek megfelelően
elrendezted, csoportosítsd és exportáld. Ha valamit
mozgatni szeretnél benne, bontsd szét a csoportot
és változtass, majd ismét csoportosítsd. Két
hóemberváltozatom is van, mivel az egyik kart
mozgattam.

Íme a hóemberem, a tiéd valószínűleg másképpen
néz ki:

Ezután az Inkscape-pel készíthetsz ünnepi hátteret,
vagy üdvözlőlapot bármelyik művedből.
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