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Szerző: Jimlw1 (egy kis segítséggel Meemaw-tól)

Ebben a fórumos  Jimlw1 írta:

Nincs saját cikkem, de LibreOffice Draw-val terveztem egy pénzes borítékot [talán 
MeeMaw-ot érdekelheti], amiben a feleségemmel karácsonyonként a családtagoknak 
pénzt szoktunk ajándékozni. Ez egyben egy általam készített kis naptár is [le kell másolni 
és forgatni, hogy egy teljes lap méretű kartonnaptárt kapjunk]. A naptárnyomat Inkscape-
pel készült.

Amikor ezt a munkát átnéztem, eszembe jutott Khadis 2015. januári számban 
megjelentetett leírása arról, hogyan csináljunk naptárat. Azonban Jim-é ettől egy kicsit 
eltér. Khadis összefoglalójából a Naptár-kiterjesztésről,  (a Kiterjesztések → 
Megjelenítés → Naptár alatt található) az derült ki, hogy a naptárat csak egy teljes évre 
lehet elkészíteni. Ugyanakkor Jim a munkájában 14-hónapos naptárat készített, benne az 
ez évi decemberrel és 2022 januárjával, a naptárak átfedésére (arra az estre, ha nem 
kapnál új 2022-es naptárat azonnal). Így egy 4x4-es hálót készíthetett, némi rajzzal 
kiegészítve. Emellett a tervezésben nagyobb rugalmasságot élvezhetett. Hát akkor 
foglalkozzunk vele egy kicsit.

Jim naptárprojektjében szövegkeretek vannak, minden kezdőnaphoz egy, előre beírt 

dátumokkal (oldalt). Ezeket felhasználva egymás után egyesével elkészíti a hónapokat, 
elhelyezve a nap és a hónap nevét csakúgy, mint az évet. Ilyen sorrendben: elkészíti a 
hónap keretét, elkészíti az év és a hónap szövegkeretét, majd egyet a hét napjainak és 
ezután adja hozzá az arra a hónapra készített dátum szövegkeretet (kivágva a szükségtelen 
napokat, mint például 31-et a 30 napos hónapból). Ezután, ezeket csoportosítva létrehoz 
egy hónapot.

Figyeld meg, hogy minden kész hónap 2,5x2,0 hüvelyk (6,35x5,08 cm) méretű. Biztos, 
nem véletlenül, hogy egyformák legyenek. Mivel ezt egy háromba hajtott fedőlapra rakja, 
hogy pénzes borítékot csináljon, kicsinek kell lennie. Tudjuk, a végén kisebb lesz, de azt 
is tudjuk, hogy a rajz sokkal jobban mutat akkor, ha kicsinyítik és nem nagyítják. Neked 
tetszően bármilyen méretre csinálhatod, ahogy csak könnyebb addig, ameddig 
EGYFORMA méretűek.

Itt hasznos lehet az Igazítás és elrendezés alkalmazása, hogy a dolgok biztosan a neked 
megfelelő módon rendeződjenek el. Jim-nek 16 négyzete volt (benne néhány ünnepi 
képpel is), mind azonos méretben és egy 4x4-es hálóba illesztetve. Miután mindent a neki 
tetsző módon rendezett el, a naptárlapot képként exportálta. (következő oldalon balra 
fent)
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Csodás! Ha csak egy naptárra volt szükséged, akkor befejezheted. Ugyanakkor Jim 
továbbra is a háromrét hajtható pénzes borítékot akart, így ezután megnyitotta a 
LibreOffice Draw-t.

Jim fekvő tájolást állított be a kártyák készítéséhez, de az enyém álló lett. Te a saját 
projektedben azt használsz, ami csak neked tetszik. A kártya díszítésére illessz be valami 
szöveget, vagy képet a kártyába. Ez itt Jim-é:

Az rajzába olyan elemeket rakott, amiket te lecserélhetsz a kártyádnál.

Íme az enyém:

Én forgattam a szöveget és a képeket azért, hogy a behajtás után a szöveg is és a naptár is 
azonos tájolású legyen.

Készen vagyunk! Ez egy olyan munka, amit kedvedre alakíthatsz. Ha a mi munkánkat 
akarod használni, akkor itt találod.
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