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Írta: Meemaw

Számos szöveg effektust készítettem már Inskcape-
pel és GIMP-pel, de ez valóban gyors és könnyű 
módszer majdnem minden rajzodra effektus 
készítésére. Scriptina betűkkel kísérleteztem és a 
következő effektust néhány perc alatt hoztam össze. 
Biztos te is meg tudod csinálni. A jó az, hogy ha 
készítesz bármilyen spirált, vagy görbét szöveggel, 
ezt a módszert használni tudod azok összehozására.

Nyisd meg az Inkscape-et és állítsd be a 
dokumentumot tetszés szerint. Én mindig 8.5 x 11 
álló lappal indítok, de ez rád van bízva. Egy jó 
barátom készített egy sablont, amit mindig megnyit 
és ezután nevezi át projektté. Az övé 1600 x 1200 
pixel, emlékeim szerint fekvő tájolású. Szóval, most 
hogy már van egy új lapod, készen vagy az 
alkotásra!

Készítsd el a művet, amit neonra váltanál. Lehet a 
fentihez hasonló szöveg, vagy valamilyen nyomat. 
Kezdjük nyomattal. A „ceruzát” fogom használni és 

vonalat húzok. Maj a csomópont eszközzel a 
pontokat addig húzom, amíg kellő görbét nem kapok, 
és a kiválasztást aktiválom. A vonal színét kellő 
módon változtasd meg.

Duplikáld a vonalat kétszer. Tartsd a CRTL gombot 
lenyomva és a D-t kétszer nyomd le. Nem sokat 
látsz, de a vonalad egy kicsit sötétebbé válik, mivel 
az összes duplikátum egymáson van. Ragadd meg 
és húzd a két duplikátumot. 

Most változtassunk. Nyisd meg a Kitöltés és körvonal 
ablakot, majd kattints a Körvonalstílus-ra. Jelöld ki a 
felső vonaladat és a vastagságot állítsd 18-ra. A 

vonalvégeket, sarkokat lekerekítő gombokra is 
kattints rá. Menj az Elmosás-hoz és állítsd 3-ra. A fő 
ablakban kattints a „A kijelölt ... a többi alá” gombra. 
Szeretnénk, ha ez a vonal a másik kettő alatt lenne.

Válaszd ki a középvonalat, vastagságát váltsd kb. 8-
ra és gondoskodj a sarkok és a végek 
lekerekítéséről. Ez a görbe a másik kettő között lesz, 
vagyis hagyd a helyén.

Most az alsó vonalról. Ez lesz legfölül, vagyis jelöld ki 
és kattints a „A kijelölés … többi fölé” gombra. 
Vonalvastagság legyen 2, vagy 3, amelyik jobban 
tetszik (nálam 3) és a színét váltsd fehérre. Elmosás 
legyen 1 és gondoskodj a sarkok és végek 
lekerekítéséről. A sajátomat nagyon enyhe lilára 
állítottam, így láthatod a következő képen, de 
később, a következő lépésben fehérre változtattam.

Inkscape oktató: neon effektus könnyen

http://pclosmag.com/html/issues/201708/page08.html


PCLinuxOS Magazine Page 2

 
Most össze akarjuk állítani a neonunkhoz. Az egér 
mutatójával húzz négyszöget a három görbe köré a 
kijelölésük érdekében.

Nyisd meg az „Igazítás és elrendezés” ablakot. A 
kijelölt 3 vonal mellett kattints a vízszintes és 
függőleges igazításra. Ez összerendezi azokat 
egymásra, valami ilyesmit eredményezve:

Most exportálom .png-ként úgy, hogy a háttere 
átlátszó legyen, majd a szövegemhez adom  
(középen fent)

Ez vicces! Először a szöveget készítettem el, és 
neked más vonalvastagságot kell beállítanod, mivel a 
szöveg szintén kitöltött. 18-as vastagság beállítása 
zavart okoz (mivel a vastagság végül is körvonal és a 
betűk nagyon összeérnek), ezért a vastagság legyen 
mondjuk 4, vagy hasonló. Ha szöveget használsz, 
próbálhatsz más színt és vastagságot, a neon 
effektus javítására.

A Firefox „Flash is out of date” hibajelzés kezelése
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