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Írta Khadis

Virág-, vagy virágos mintát mindenhol találhatunk:
névkártyán (személyes és hivatalosan egyaránt),
szórólapon és brossurán, vagy bármilyen nyomtatott
kereskedelmi médián. A virágmintákat mindig
vonzónak találtam a formájuk és a bennem keltett
képzetük miatt. Szerencsére Inkscape-pel könnyen
tudok bármilyen virágmintát készíteni. Lássunk neki!

Szokás szerint nyisd meg az Inkscape-et. Bármilyen
lapot használhatsz, mivel a papír mérete nem
számít. Mielőtt ténylegesen elkezdenénk rajzolni a
virágokat, alapvetően két eljárást használhatunk:
egy összetettet és egy egyszerűt. Az előbbivel
kezdjük, az összetettel.

A „Körök...” eszközzel (F5) készíts egy bármilyen
színű kört, szegély nélkül. Én egy kis, 0,5 cm-es kört
készítettem. A méretbeállításokat az eszközöknél
ellenőrizheted. Korábban pixelt (px) használtam. Ha
akarod, te is átválthatsz cm-re mint én.

Másold, vagy sokszorosítsd a kört 3-4 példányban.
Méretezd át azokat az elsőnél kisebbre, vagy
nagyobbra. Az új körök átméretezésénél ügyelj a
méretarányra, ne legyenek túl nagyok. Csak

legfeljebb 2-szeresére, vagy felére alakítsd. Ha a kör
túl kicsi lenne, használd a nagyítót, hogy fokozd a
körök láthatóságát.

Most a virágminták rajzolását a legkisebb
másolásával kezdjük. Természetesen te bármilyen
méretű körrel kezdheted, de én a legkisebbet
választottam.

<Ctrl> + C-t nyomj a kör másolásához. Ne illeszd be.

Kapcsold be a Bezier-eszözt (Shift +6) és a
következő paramétereket használd:

Kattints és húzz többször is, hogy kialakítsd a
virágmintát. Ismételd a kattintást és húzást (kattint-
húz-kattint stb.), amíg a kívánt virágmintát nem
kapod. A kattintás és húzás irány lehet ilyen is (egy
sima vonalat húztam, hogy mutassam ezeket a
Bezier-eszköz használatával):

Nyisd meg az Path Effects… ablakot (Shift+Ctrl+7,
vagy Útvonal →Path Effects). Ott van a szélesség
mező a Patern copies választó alatt. Tetszés szerint
állíthatod a méretet. Használhatod még az „Útvona-
lak szerkesztése ...”-t (F2) is a minta átalakítására, a
csomópontokra kattintással és húzással.

Készíts egy másik mintát a nagyobb kört használva,
hogy lásd a különféle eredményeket. Más alapfor-
mát is használhatsz, mint pl. három-, négyszög,
vagy csillag alakot, hogy viccesebb alakzatokat kapj.

Készíts több alakzatot eltérő méretben és iránnyal.
Másold, kettőzd az objektumot és méretezd át. Majd
rakd egybe a rajzaidat. Forgatással, tükrözéssel és
átméretezéssel rendezheted azokat. A te rajzod
valószínűleg jobb lesz mit az enyém.
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Ez az első eljárás. A második sokkal egyszerűbb,
mivel nem kell semmilyen alakzatot készítened,
hanem egyenesen a Bezier-eszközzel rajzolod meg
a virágmintát.

Kapcsold be a Bezier-eszközt (Shift + F6) ismét. Az
Alakzat opciót váltsd „Háromszög befelé”-re.

„
Megjegyzés: ha az Inkscape legújabb változatát
használod, akkor a „Háromszög befelé”-t „Ellipszis”-
re kell váltani, hogy a Path Effects ablakot állítható
szélesség értékkel bekapcsold. Ha nem „Ellipszis”
módban használod, akkor a Path Effects ablak
valahogy így néz ki:

Kezdd el rajzolni a virágmintát az előző módszerbél
bemutatott módon. Kattints és húzz a Bezier-
eszközzel, hogy elkészítsd a virágalakzatot.

Az útvonalszerkesztés eszközzel (F2) kicsit igazíts
rajta, hogy az igényeidnek megfeleljen. A Path
Effects ablakban csökkentheted, vagy növelheted az
alakzat szélességét (Shift+Ctrl+7).

Készíts több virág alakzatot és kombináld azokat a
korábban bemutatott módon.
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