
Írta: Khadis

A grafikus tervezési tanulmányaim elején, egy
gyerekeknek szóló „hogyan” könyvből megtanultam,
hogyan készítsek saját írólapot. Érdekes volt, noha
a könyv valóban kisiskolás tanulók, vagy olyan korú
gyerekek számára készült. Most bemutatom, amit
tanultam. Ezután te is használhatod magad, vagy a
gyerekeiddel (ha vannak), illetve gyerekekkel a
környezetedben.

• Nyisd meg az Inkscape-t és húzz egy 21 cm széles
és 29,7 cm magas (A4 méret), vagy bármilyen
méretű négyszöget.

• A Színátmenet eszközt használva húzd le a
négyszöged tetejétől az aljáig. Kattints a felső
kezelőre (négyzet alakú) és kattints a sárga színre a
színpalettán. Adj hozzá egy vagy két további
csomópontot a színátmenet vonalon duplán
kattintva, hogy egy sárgából zöldbe átmenetet
csinálj.

• Kattints az új pont(ok)ra és válaszd a zöldet
színnek. A pont(oka)t mozgathatod, hogy a szebb és
finomabb átmenetet hozz létre.

• Készíts egy másik négyszöget és töltsd ki fehérrel.
Az enyém 16,5 cm széles és 24 cm magas. Helyezd
az előző négyszög közepébe a Igazítás,
elrendezést használva.

• Készíts néhány kört és töltsd ki fehérrel, körvonal
nélkül, majd helyezd el a fehér négyszög tetején.
Nézd meg a lenti képet. A képen még látható a
fekete körvonal, de csak azért, hogy mutassam, kört
készítettem. Természetesen később könnyen
eltávolítható.

• Ha akarod, csoportosíthatod, vagy egyesítheted a
körökkel a négyszöget az Útvonal → Unió-val. Ne
felejtsd a körvonalakat eltávolítani, ha még
lennének.

•
Készíts vonalakat és a lenti képen láthatóhoz
hasonlóan rendezd el. Kiszínezheted is. Én 1,5 px-
es vonalat használtam.

• Végül, szöveget, vagy képet helyezhetsz el, hogy
kicsínosítsd. Én PNG képeket használtam, amiket
véletlenszerűen töltöttem le a Google-ról (következő
lap, balra fent).

• Ez a forma képkeretnek is használható. A
színátmenet is lehet olyan, amilyet akarsz. Ha
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tervezed, hogy a saját, vagy a környezetedben lévő
gyerekeknek az Inkscape használatának alapjait
megtanítod, akkor ez az egyszerű oktató jól
használható.
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