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Írta: Khadis

Holloween hamarosan kopogtat az ajtónkon. Az
országomban a legtöbben éppenséggel nem
ünneplik. Ugyanakkor örömmel osztoznék az
esemény megünneplésében, legalább úgy, hogy
segítek néhány kezdő inkscape-snek egyszerű
Halloween töklámpa készítésében.

Első lépés: nyisd meg az Inkscape-t és készíts egy
ell ipszist. Én 8,5x7,5 cm-est készítettem. Te akkora
méretet készítesz, amekkorát akarsz. Kitöltő színnek
adj V: 240; Z: 138; K: 2; A: 255 körvonal nélkül.

Második lépés: készíts háromszöget a Csillagok
és sokszögek eszközzel (szabályos sokszög 3
sarokkal). A kitöltés legyen R: 80, G: 45 és B: 22
körvonal nélkül. Kedvedre méretezd át.

Harmadik lépés: alakítsd át „útvonallá” a menü
„Útvonal → Objektum … útvonallá”-val (Shift+Ctrl
+C). Később ne felejtsd el a bal oldalát görbévé
alaktani az útvonalszerkesztő (F2) eszközzel.
Duplázd meg a háromszöget Ctrl+D-vel, tükrözd
vízszintesen, tedd jobbra.

Negyedik lépés: Készíts egy újabb, kisebb
háromszöget. Ezt a tök „orraként” használjuk.
Másolhatod az előző háromszögek egyikét és
forgathatod.

Ötödik lépés: most készítsd el a szájat a Bezier
eszközzel (F6) és módosítsd az
útvonalszerkesztővel (F2). Bárhová kattinthatsz a
„szájon”, további csomópontok készítéséhez. Azok a
csomópontok módosítva lesznek a fogak. Lásd a
képet lent:

Hatodik lépés: ugyancsak az
útvonalszerkesztővel (F2) alakítsd ki a formát. Akár
átméretezheted is. Legyenek a görbék finomabbak,
vagy szimmetrikusak.

Hetedik lépés: A szemek és az orr színe legyen
azonos.

Nyolcadik lépés: Most készítsd el a szárat. Ehhez
is használhatod a Bezier eszközt. Bármilyen
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formából készíthetsz szárat, csomópontokat
hozzáadva és görbítve. A szín legyen V: 0, Z: 97, K:
0, A: 255 körvonal nélkül.

Kilencedik lépés: a világítás effektus érdekében
adjunk árnyékot hozzá. Megduplázhatod a nagy
ell ipszist és az útvonalszerkesztővel (F2)
módosíthatod a formáját. Ne felejtsd el útvonallá
alakítani mielőtt az eszközt használnád és a színét
is módosítsd így V: 169, Z: 91, K: 11 és A: 120, vagy
200. Az Alpha értékét (A) csökkentheted, vagy
növelheted a szebb effektus érdekében. A szemek
és a száj alá is készíthetsz árnyékot a bil lentyűzet
PgDn (lapozás le) gomb lenyomásával.

Tizedik lépés: végső „simításként” írj valamit a
töklámpa alá. Én a „Grunt Reaper” betűt
használtam, de te megkeresheted a saját „i jesztő”
betűidet.
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