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Írta: Meemaw

Nemrég ms_memevel beszélgettem szöveg
Inkscapes módosításáról és az egyik kiterjesztés,
ami szóba került, az Envilope (boríték) kiterjesztés
volt. Az Envilope olyan kiterjesztés, ami a szöveget
négyszögletes formára „préseli”. Készítsünk egyet!

Indítsuk a bezier eszközzel és rajzoljunk
négyszöget. Négyszögnek kell lennie, hogy a
kiterjesztés működjön. Ha háromszöget akarsz,
akkor egy levágott csúcsú háromszögnek kinéző
négyoldalú alakzatot rajzolj , mint a lenti .

Egyes kiterjesztések háklisak arra, hogyan rajzolják
meg. Az Envilope olyan alakzatot vár, aminek ebben
a sorrendben rajzolták meg a sarkait: bal felső, jobb
felső, jobb alsó és bezárás. Változtasd a
négyszöged útvonallá az Útvonal → Objektum …
útvonallára kattintva.

Mihelyst útvonallá alakítottad, bármikor ráállhatsz és
mozgathatod a csomópontokat, hogy az igényed
szerinti alakzatot kapd. Négyoldalúnak kell lennie,
de a négy oldal tetszőleges lehet. Ha transzparenst
akarsz (vagy akármilyen négyoldalú formát), csak
mozdítsd el megfelelően a csomópontot. A szöveg
az első és a negyedik oldalhoz rendeződik úgy, hogy
a szöveg teteje az első oldalra fekszik fel és az első
betű bal széle a negyedik oldalon helyezkedik el.
Amikor a csomópontokat mozgatod, ezt vedd
figyelembe.

Ami a szöveget i l leti . Gépeld be és alakítsd, változ
tasd a típust, méretet stb. , amire csak akarod. A
szöveget kijelölve kattints az Útvonal → Objektum
… útvonallára. Ezzel a szöveg útvonalcsoporttá
válik, itt minden egyes betű önálló útvonal. Bontsd
szét a csoportosítást, ami ezután így néz majd ki:

Ezután kattints az Útvonal → Összevonásra és a
szöveg legyen egyetlen útvonal

Az Envilope csak két útvonalon tud dolgozni. Ha az
előző lépést elmulasztanád, hibaüzenetet kapsz,
ami azt mondja, hogy csak két útvonalad lehet. Most
válaszd ki a szöveget (tartsd a Shiftet lenyomva) és
jelöld ki az alakzatot, majd menj a Kiterjesztések →
Útvonal módosítása → Burkológörbe pontra.

Miután a szöveged átalakult, az alakzatot
felhasználhatod, vagy törölheted, bármit is akarsz a
rajzzal.

Élvezetes művelet! Kis kísérletezéssel mindenféle
hatást elérhetsz.
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ms_meme ilyet kapott (úgy néz ki, mint egy
karácsonyfa):

Elég jópofa! Remélem, te is élvezted a dolgot!
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