Domború gomb készítése1:
1. Készíts egy új képet (Fájl/Új...) 320x320 képpont mérettel!
2. Válassz egy előtérszínt, majd töltsd ki vele a képet (pl. Szerkesztés/Kitöltés az előtérszínnel)!
3. Hozz létre egy új réteget (Rétegek eszköztár alján az első
gomb)! Az új réteg neve legyen Gomb, a típusa pedig
Átlátszóság!
4. Válts át az új rétegre és jelölj ki rajta egy kört! (Az
Ellipszis-kijelölés eszközzel nyomd le a bal egérgombot a
kijelölendő kör bal felső sarkában, majd utána nyomd le a Shift gombot is: ekkor szabályos
kört fogsz kijelölni. Ügyelj rá, hogy a Shift gombot az egérgomb lenyomása után nyomd le, és
az egérgomb felengedése után engedd el!) Töltsd ki ezt a kört valami más színnel (pl. a
Kiöntő eszközzel)! A kör kijelölést még ne szüntesd meg, az kell a következő lépéshez!

5. Készíts egy új réteget Gomb háttér néven, és töltsd ki feketével az előző lépésben meghagyott
kijelölést! (Akkor jó, ha ez a fekete kör most teljesen eltakarja a lentebb lévőt.)
6. Válaszd újra az Ellipsziskijelölés eszközt! Az Alt
gombot lenyomva tartva húzd
az egérrel kicsit lejjebb és
jobbra a kijelölést (ld. ábra)!
7. A Kijelölés/Lágy szél
menüponttal lágyítsd meg a
kijelölés szélét 40 pontnyival
(ennek a műveletnek az
eredménye nem látszik meg a
villogó szaggatott vonalon),
aztán a Szerkesztés/Törlés-sel
töröld az így lágyított kijelölést
a fekete körből! Most látszik,
hogy nem egy éles határú részt
töröltél ki, hanem egy lágy
átmenetet.
8. Szüntesd meg a kijelölést (Kijelölés/Semmit)! Állítsd be a Gomb háttér réteg Átlátszatlanságát
kisebbre a Rétegek eszköztár tetején ízlés szerint! Ezzel világosabbá válik a gomb széle.
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9. Hozz létre egy új réteget Csillogás néven! Jelölj ki rajta egy ellipszist!
10. Állíts be előtérszínnek fehéret, majd válaszd a Színátmenet
eszközt!
A beállításainál a Színátmenet felirat mellett lévő
átmenetes gombra kattintva megjelenik a színátmenetek listája: ebből
válaszd az Előtérből átlátszóba átmenetet (ez a legfelső), és ezzel töltsd fel
a kijelölést! Amikor kész vagy, töröld a kijelölést (Kijelölés/Semmit)!
11. A Szöveg eszközzel írj be valami szép szöveget! Ez egy új szöveges réteget
fog létrehozni. A szöveg gépelése után a szöveget
kijelölve minden tulajdonsága módosítható (betűméret,
igazítás, szín stb.).
12. A szöveget ezután áthelyezheted az Áthelyezés
eszközzel, hogy a megfelelő helyen legyen.
13. A Rétegek eszköztáron a szöveges réteget húzd a
Csillogás réteg alá!
14. Válts át a Gomb rétegre! A Szűrők/Fény és árnyék/Vetett
árnyék... menüpont segítségével készíts vetett árnyékot
a gombnak (az X- és Y-eltolás legyen 7, az elmosás sugara 20)!
15. A rétegek nagy előnye: ha nem tetszik ez a színösszeállítás, akkor
könnyedén változtathatsz rajta: tedd aktívvá a gomb rétegét, és kapcsold
be az Alfa csatorna zárolását! (Ez a jelölőnégyzet a Rétegek eszköztár
tetején van.) Ettől kezdve nem lehet festeni eme réteg átlátszó
területeire. A kiválasztott színnel most könnyedén kitöltheted ezt a
réteget (egyszerűen húzd rá a kiválasztott színt a képre).
Hasonlóan, a Háttér réteget kiválasztva dobhatsz új háttérszínt vagy
mintát a képre.

Csillogó szöveg készítése:
1. Készíts egy új képet (Fájl/Új...) 420x280 képpont mérettel, fehér háttérrel!
2. Színezd valahogy ki a hátteret, amin majd jól fog látszódni a fehér meg a szürke (pl.
középsötét kékkel)!
3. A Szöveg eszközzel készíts egy jó nagy betűs
fehér feliratot! A krómozás íves betűkészleteken
(pl. Comic Sans) jobban néz ki, mint
szögleteseken. Az Áthelyezés eszközzel igazítsd
középre!
4. A Rétegek eszköztáron kattints a szöveg rétegére, Ctrl-C segítségével másold le, majd Ctrl-V
segítségével illeszd be! A Lebegő másolat réteget nevezd át Csillogó másolatra!
5. A Csillogó másolat réteg nevén kattints jobb gombbal, majd válaszd ki az Alfa csatorna
kijelöléssé alakítása menüpontot!
6. Állíts be előtérnek sötétebb, háttérnek világosabb szürkét! Fontos, hogy telítetlen színt válassz
(azaz a szín S összetevője 0 legyen)!
7. A Színátmenet eszközzel színezd ki a
kijelölést (az átmenet beállítása Előtérből
háttérbe legyen)! Szüntesd meg a kijelölést
(Kijelölés/Semmit)!
8. Válts vissza a Csillogó szöveg rétegre, és állíts be elmosást a Szűrők/Elmosás/Gausselmosás... szűrővel! Az elmosás sugara 10px legyen!
9. Válts vissza megint a felső, Csillogó másolat rétegre! Használd rajta a
Szűrők/Leképezés/Buckaleképezés szűrőt! A felbukkanó párbeszédablakban felül, a
Buckaleképezés legördülő menüből válaszd ki a fehér, Csillogó szöveg réteget! Minél
nagyobb sugarú elmosást alkalmaztál az előző lépésben, annál nagyobb lesz majd a
buckásításnál a domborodó rész.

10. A Csillogó szöveg réteg láthatóságát kapcsold ki (a kis szemmel), nem lesz rá szükség!
11. Válts vissza megint a felső,
Csillogó másolat rétegre! A
Színek/Görbék...
párbeszédablakon a vonal
részeinek mozgatásával
fokozhatod a csillogó hatást.

Scott-effektus:
A Scott effektussal szép erodált felületeket hozhatunk létre, mint ez itt:
1. Készíts egy új, 256x256 képpont méretű képet (Fájl/Új...)! Hozz létre egy új
réteget (a Rétegek lap alján a bal szélső gombbal), válts át az új rétegre, és
hozz létre egy kör alakú kijelölést (

eszközzel, Shift gombbal), majd töltsd

ki színátmenettel! (
eszközzel)!
2. A Kijelölés/Szűkítés menüponttal csökkentsd le a kijelölt kört 20 képponttal!
Az így lecsökkentett kijelölést töltsd ki ugyanezzel a színátmenettel, de most
másik irányban húzd meg a színátmenet vonalát!
3. Csökkentsd a kijelölést megint 20 képponttal, majd a Szerkesztés/Törlés
menüponttal töröld ki a korong közepét! A Kijelölés/Semmittel
megszüntetheted a kijelölést, hogy ne zavarjon a villogása.
4. A Rétegek lapon kattints jobb egérgombbal a korong rétegére, válaszd az Alfacsatorna kijelöléssé alakítása menüpontot! (Ezzel jelölhető ki minden pont,
ahol ez a réteg nem átlátszó.) Hozz létre egy új réteget, válts át erre az új
rétegre, majd töltsd fel Szűrők/Megjelenítés/Felhők/Plazmával! (Ekkor csak a
korong területe lesz kitöltve.) Tedd szürkeárnyalatossá ezt a plazmát
Színek/Telítetlenné tevéssel!
5. A Terület kiválasztása szín szerint
eszközzel jelölhetsz
ki egy szabálytalan területet ebben a plazmában a
következő módon: állítgasd az Eszközbeállítások lapon a
Küszöbszintet és bökj különböző helyekre, amíg nem vagy
elégedett a kijelölés alakjával! A kijelölt területet töröld ki!
(Szerkesztés/Törlés)!
6. Szüntesd meg a kijelölést (Kijelölés/Semmit)! Készíts
másolatot erről a rétegről (Rétegek lap alján balról az ötödik gomb), és nevezd át! Ekkor két
példányban lesz meg ez a plazmás réteg: kapcsold ki a lentebbi plazma réteg láthatóságát (a
Rétegek lapon kattints a réteg melletti szemre), aztán válts át a felső plazma rétegre!
7. A Szűrők/Leképezés/Bucka-leképezés szűrővel tedd ezt a felső plazma
réteget térhatásúvá! Először ellenőrizd, hogy a buckaleképezés
párbeszédablak legfelső legördülő menüjében valóban a fenti plazma
réteg van kiválasztva! Kapcsold be még ezen a párbeszédablakon az
invertálást (ekkor nem domború, hanem homorú lesz a hatás) és a
Mélységet állítsd úgy, hogy az előképen látható eredmény jól mutasson!
Így egy kicsit furán néz ki, ezért állítsd át eme domború plazma réteg
Módját Szorzásra (a Rétegek lap felső részén van erre egy legördülő
menü)! Így az erodált rész színe nem sima szürke lesz, hanem keveredik
a korong színével.
Ha szeretnéd, hogy az erodált rész más színű legyen, akkor kapcsold vissza a lejjebb lévő plazma
réteg láthatóságát, válts is át rá, aztán pl. a Színek/Színezés menüponttal változtasd meg a színét!
Ez a Színezés kissé megtévesztő: a Színezetnél lehet kiválasztani az alapárnyalatot a szivárvány
színei közül (amit számban kifejezni kissé érdekes). A Telítettség adja meg, hogy milyen arányban
keverjük a színbe az alapárnyalatot a szürkéhez (ha ez 0, akkor szürke lesz a szín, ha 100, akkor az
alapárnyalat lehető legrikítóbb változata). A Világosság neve pedig magáért beszél.

Átlátszó betűk „plexiből”
1. Készíts egy új, 640x300 képpont méretű képet (Fájl/Új...)! A Minták
eszközről húzz erre olyan hátteret, ami nem fehér és nem szürke!
2. Állíts be fehér előtérszínt, és jó nagy betűkkel írj valamit a képre (ha
kell, utána a Mozgatás eszközzel mozgasd középre – ilyenkor
vigyázz, hogy a betűt fogd meg)!

3. Másold le a szöveg rétegét (Rétegek eszköztár 5. ikonja
alul)! A másolaton állítsd át a betűszínt szürkére! Ehhez
a Szöveg eszközt kell választanon, és kijelölnöd a
szöveget!
4. A Rétegek eszköztáron válts át a fehér szöveg rétegére!
Alkalmazz rajta Gauss-elmosást 5px-es sugárral (Szűrők/Elmosás/Gauss-elmosás...)!
5. Válts vissza a legfelső rétegre (a szürke betűk rétege),
és alkalmazz Bucka-leképezést (Szűrők/Leképezés/Bucka-leképezés...) úgy, hogy a párbeszédablak jobb felső
sarkában, a Buckaleképezés legördülő listájában a
középső réteget választod ki! Ilyenkor a buckásítás
„térképeként” a fehér betűk rétegét használjuk, és mivel
ott a betűk szélét elmostuk, ezért a buckásítás nem
hirtelen történik, hanem mintha domború lenne a betűk
széle.
6. Kapcsold ki a fehér betűs réteg láthatóságát, már nem lesz rá szükség (a réteg sorában lévő
szem megnyomásával)!
7. A Rétegek eszköztáron kattints jobb egérgombban a szürke betűk rétegére, majd válaszd az
Alfa-csatorna kijelöléssé alakítása menüpontot (ezzel a réteg nem átlátszó része, azaz a betűk
területe kijelölésre kerül)!
8. Választ a Kijelölés/Szűkítés... menüpontot, és adj meg 3px értéket! Utána a Kijelölés/Lágy
szél... menüpontban állíts be 2px értéket! Ezzel a betűk domborított pereme nem, csak a
belseje lesz kijelölve!
9. A kijelölt részen növelni fogjuk az átlátszóságot. Válaszd a
Színek/Görbék... menüpontot, majd a Csatorna lenyíló listában az Alfa
értéket! A diagram jobb szélén lévő karikát megfogva állíts be a görbét
a képen látható módon! Ezzel az eddig 100%-ban átlátszatlan pontok
25%-ban átlátszatlanok (azaz 75%-ban átláthatóak lesznek.
10. Szüntesd meg a kijelölést (Kijelölés/Semmit), majd a Szűrők/ Fény és
árnyék/Vetett árnyék... segítségével készíts vetett árnyékot a betűknek
(a képen 10-10px-nyi eltolás, 10px-nyi elmosás és szürke árnyék látható).
11. A Színek/Színezés... menü Árnyalat és
Telítettség skálája segítségével állíts
be Neked tetsző színt a betűknek!
12. A Háttér réteget kiválasztva szabadon
változtathatod a kép hátterét (persze
nem mindegyiken mutat jól a szöveg).

Gondolat-buborék:
1. Keress egy arcképet, és nyisd meg a szerkesztőben!
2. Válaszd ki a Szöveg eszközt az eszköztárról, és írd le vele a gondolatot! Gyakori, hogy a
szöveg nem pontosan oda kerül, ahová szeretnéd. Ilyenkor az Áthelyezés eszközzel tudod
mozgatni, de pontosan betűnél kell megfogni
3. A Rétegek eszköztáron kattints az alsó, a képet tartalmazó
rétegre, majd az eszköztár alján lévő ikonok közül az elsővel
hozz létre egy új átlátszó réteget a kép és a szöveg rétege
között (ha nem ott jönne létre, akkor húzással át tudod
helyezni).
4. Az Ellipszis-kijelölés eszközzel
készíts egy akkora kijelölést,
amelyben elfér a szöveg! Töltsd ki a
kijelölést fehér színnel (a színt
egyszerűen a kijelölésre dobhatod,
azaz pl. a háttérszínt állítsd fehérre,
fogd meg egérrel ezt a színt, vidd a
kép fölé, és engedd el az
egérgombot)!
5. Ugyanígy csináld meg a többi
buborékot is a fej felé haladva!
6. Kattints a Rétegek eszköztáron jobb
egérgombbal a Felhők rétegre (a
fehér ellipszisek rétege), és válaszd
az Alfa-csatorna kijelöléssé alakítása
menüpontot!
7. Válts az arckép rétegére, és hozz
létre még egy átlátszó réteget, ezúttal
a Felhők réteg és az arckép rétege
közé! Legyen a neve Szegély!
8. Válts át az új rétegre, majd a
Kijelölés/Növelés... menüpontban
növeld meg a kijelölést 2px-lel!
Ezután töltsd ki feketével a
kijelölést! A 2 ponttal kikandikáló
réteg fekete szegélyt alkot a fehér
felhők körül.

Megviselt fénykép:
1. Nyiss meg egy
fényképet! Jelölj ki
a lényeget
tartalmazó részét,
másold le Ctrl-Cvel, majd illeszd be
Ctrl-V-vel! A
megjelenő Lebegő
kijelölés nevére
kattints duplán és
nevezd át Kisképre!
2. Kattints a Rétegek
eszközön a háttérre, és a
Színek/Színezés... menüpont
segítségével színezd a hátteret régiesen
barnásra!
3. Kattints vissza a Rétegek eszközön a
Kiskép rétegre, majd jobb egérgombbal
kattints rá, és válaszd az Alfa-csatorna
kijelöléssé alakítása menüpontot!
4. Ezután válaszd a Kijelölés/Szűkítés...
menüpontot, és szűkítsd 10px-lel a
kijelölést, majd a Kijelölés/Invertálás
segítségével jelöld ki a külső 10 pontos sávot! Húzz erre a kijelölésre fehér színt!
5. Válaszd újra a Kijelölés/Invertálás menüpontot, ezzel a kép belseje lesz újra kijelölve!
6. A Rétegek eszköz bal alsó ikonjával hozz létre
egy új, átlátszó réteget! A
Szűrők/Megjelenítés/ Felhők/Plazma...
párbeszédablakon állíts be 1,0 értékű
örvénylést, majd jelenítsd meg a
plazmaréteget! A Színek/Színezés...
menüponttal állítsd a réteget barnás színűre!
7. A Szín szerinti kijelölés eszközzel (esetleg a
Shift-tel újabb területeket hozzáadva) jelöld ki
a réteg egy részét, majd a Delete-tel töröld a
kijelölt részeket!
8. Állítsd be a Rozsda réteg láthatóságát kb.
50%-osra, majd felette a Mód-nál a Normál helyett
válassz Szemcsés összefésülést! A Kijelölés/Semmit
menüponttal szüntesd meg a kijelölést!
9. Az elforgatáshoz válaszd a Rozsda réteget, és a
jobb egérgombbal rákattintva az Összefésülés lefelé
menüpontot (ez a felső két rétegből egyet csinál)! A
Réteg/Átalakítás/Tetszőleges elforgatás
menüponttal állíts be 3 fokos elforgatást!
10. A Szűrők/Fény és árnyék/Vetett árnyék... menüpont
segítségével készíts a rétegnek vette árnyékot! Az
eltolás 10-10px, az elmosás 8px legyen! Fekete
színt használj, és engedélyezd az Átméretezés engedélyezése beállítást (hogy az árnyék
elférjen a rétegen)!

Eperszemek: Az eperszemek.jpg képet felhasználva
készítsd el a keretes, színes kiemelést alkalmazó
eperszemek.xcf képet!
a) Jelöld ki a teljes képet, majd készíts róla
másolatot! A másolt réteget nevezd át szürke
névre! Állítsd szürkeskálásra a réteget a Színek /
Telítetlenné tevés… menüpont segítségével!
b) Kattints az egér jobb gombjával a rétegek
eszköztáron a szürke réteg nevére, és válaszd a
Rétegmaszk hozzáadása… menüpontot! A
megjelenő párbeszédablakban Fehér (teljesen átlátszatlan) értéket válassz!
c) Továbbra is a szürke réteg legyen az aktív! Állíts be fekete előtérszínt, és válassz Ceruza
eszközt! A ceruza vastagságát az Eszközbeállítások ablakban változtathatod annak érdekében,
hogy kellő finomsággal tudd elvégezni a következő feladatot. Ha kell, akkor a kép nézetét is
változtasd 200%-osra.
d) Rajzolj a beállított fekete ceruzával a szürke rétegre (a rétegmaszkra)! Ahol rajzolsz, ott a réteg
átlátszóvá válik, és megjelenik alatta a színes eperszem.
e) Az Új réteg… eszközzel (Rétegek eszköztár alja, bal szélső ikon) hozz létre egy új, átlátszó
réteget keret néven!
f) Állíts be olyan előtér- és háttérszínt, amilyet keretnek szeretnél! Válaszd a Színátmenet eszközt,
majd állíts be az Előtérből háttérbe típust az eszköz beállításainál! Töltsd ki a réteget
tetszőleges irányú átmenettel!
g) A kép belsejét jelöld ki a Téglalap-kijelölő eszközzel, majd töröld ki! Így láthatóvá válik a kép
kerete és mögötte a már elkészített kép. Szüntesd meg a kijelölést (Kijelölés / Semmit)!
h) Válaszd a Radír eszközt, állíts be valamilyen érdekes radír-alakot (pl.
) az eszköz
beállításainál! Törölj kicsit körben a kereten, hogy ne legyen egyenes a széle!
i) A keret rétegre alkalmazz buckaleképezést (Szűrők / Leképezés / Buckaleképezés)! A mélységet
úgy állítsd be, hogy érzékelhető legyen a térhatás (kb. 8 px)!
j) Mentsd a képet xcf-formátumban!

