
Määratud ala piiride värvimine

Infoks

Kuna Gimp on üldiselt pildi manipuleerimisprogramm ja mitte joonistamisprogramm, siis ta

ei oma tööriistu nelinurkade ja ringide joonistamiseks. See ei tähenda seda, et me neid joonistada ei

saa. Lahenduseks on võimalus kasutada Gimp'i selektsioone ehk Gimp menüüs nelinurk ja ring. 

Esiteks

Siin on ära näidatud need valikud, millega te saate

pildil vastava ala, mida te soovite, ära valida.

Eelmistest kordadest meeldetuletus, kuidas

selekteeritud ala juurde lisada ja osa eemaldada.

Shift-klahviga saab selekteeritud alale juurde lisada

selekteeritud ala ja Crtl-klahviga saab selekteeritud

alast osa eemaldada.

Teiseks

Prooviks kasutage ringikujulist

selekteerimist, loomaks ala, mida

soovite vormida/kujundada.

 



Kolmandaks

Peale seda, kui on meeldiv ala valitud, valite pintsli

otsa Brush menüüst nagu pildil. Samas valida ka

värv värvimenüüst.

 

Neljandaks

Kui kogu selekteeritud ala on valitud, siis

klikkida pildil parema hiireklahviga ja valida

tekkinud menüüst Image => Stroke Selection

Avanenud dialoog võimaldab panna mitmeid

valikuid muutes selekteeritud ala,

kaasaarvatud  jooned ja muud fantaasia

iseärasused. Kui valida  Stroke Using a Paint

Tool, siis saate kasutada seda pintsli otsa,

mille te valisite.



Viiendaks

Kui olete pannud linnukese

eelmises punktis pintsli

kasutamise valikule, siis edasi

valite Olgu. Kasutades udutatud

äärega pintsli otsa ja punast

värvi, saame sellise tulemuse.

Näiteid

Proovides igasuguseid valikuid pintsli otsa valikul, on võimalik saada väga huvitavaid lahendusi.



Sirge joon

See osa õpetab, kuidas on võimalik Gimp'is saada sirgeid jooni. Seda võimalust nimetatakse

Shift-võtmeks. 

  

Esiteks

 

Tehke uus pilt, suurus

enda valikul.



Teiseks

Siis valige näiteks joonistuspulgaks pintsel. Punaseks

värvitud alal olevad tööriistad võimaldavad jooni

teha.

Kolmandaks

 

Kui olete valinud pintsli, siis klikkige pildil. Üksik punkt tekib pildile. Selle punkti suurust saate

muuta pintsli otsa dialoogist. Nüüd alustage joone joonistamist. Hoidke Shift klahvi all ja hoidke

seda all.



Neljandaks

 

Peale seda, kui te olete vajutanud Shift klahvi alla ja olete hiirega pildil, siis tekib pildile joon, mida

saate suvalises suunas vedada. Selle otspunktiks on algul tehtud punktike pildil. Selle peale tekib

väike ristike.

Lõpuks

Kui olete meeldiva

pikkusega joone

saavutanud, klikkige

vasaku hiireklahviga

ja laske Shift klahv

lahti. Teile tekib sirge

joon.



Näited
 


