TEHTÄVIÄ SENIORIKURSSILLE 5

LÄPINÄKYVÄ PNG-KUVA JA SEN LAITTAMINEN MAISEMAKUVAAN

OHJEET YLLÄOLEVAN KALTAISEN KUVAN TEKOON
Ota joku henkilön tai lemmikin kuva Pixabaysta, jos ei ole itsellä omaa kuvaa. Siirry
Paint.net-ohjelmaan ja avaa kuva ohjelmaan. Rajaa hahmo lasso-työkalulla. Sitten
kopioi hahmo Control-nappi pohjassa ja näppäilemällä C-kirjain näppäimistöltä.
Tämän jälkeen luo uusi kuva (Tiedosto-valikosta Uusi). Sitten tee uuden kuvan
pohjasta läpinäkyvä Paint.netin pyyhekumi-työkalulla. Säädä sivellin tarpeeksi
suureksi.
Tämän jälkeen liitä lassolla rajattu kuva läpinäkyvään kuvaan control-nappi pohjassa
ja samalla V-kirjainta painamalla. Tämän jälkeen kuvassa on varmaan vähän ruman
näköisiä reunoja. Poista ne maalaamalla pyyhekumityökalulla (säädä sivellin
mahdollisimman pieneksi).
Kun olet tyytyväinen kuvaan, niin tallenna se nimellä. Nimeksi vaikka tyttö ja
tallennusmuodoksi png (joka on siis läpinäkyvä).
Tämän jälkeen ota omista kuvistasi tai pixabay:stä joku maisema-kuva ja avaa se
Paint.net-ohjelmaan. Tuo äsken luotu ja käsitelty kuva tähän maisema-kuvaan
toiminnolla "Tasot ---> Tuo tiedostosta". Siirrä tuotu taso sitten haluttuun kohtaan
maisemakuvassa. Ankkuroi hahmon tai lemmikin kuva paikalleen (Muokkaa -->
Poista valinta). Nyt kuva on valmis!

Tämän jälkeen mennään Säädöt-valikkoon ja katsotaan sen säätöjä:

SÄÄDÖT-VALIKKO:
Säädöt → Kirkkaus / Kontrasti
Säädöt → Käyrät

Säädöt → Mustavalkoinen

Säädöt → Sävy / Värikylläisyys
Säädöt → Sävyjen säädöt
Sitten......
TEHOSTEET- VALIKKO <---> Käydään läpi vain järkevät ja tarpeelliset
tehosteet:

---> Tehosteet → Sumennus
esim. kuvassa taka-alalla olevat elementit sumennetaan......
Lassolla rajataan edustalla oleva kohde, sitten Muokkaa -->
Käännä valinta. Sitten tehdään tehosteita “taustalle”.

---> Tehosteet → Liike -epäterävyys (kuin liikkuva ohi ajava auto tai
liikkuvasta autosta otettu kuva)

---> Tehosteet → Valokuva
---> Punasilmän poistaja

---> Tehosteet → Valokuva ---> Terävöitä
---> Vinjetti (mustat reunat)
---> Tehosteet → Vääristys

---> Kierre
---> Pikseloi

SEURAAVIA TEHTÄVIÄ
- Tee kuva / kuvia, joissa käytät ylläolevia tehosteita ja säätöjä.
- Tee kuva, johon kirjoitat tekstiä. Jos haluat, niin liikuta tekstiä ylläolevan
"Onnea Isälle"-kuvan tapaan (Tasot --> Pyöritä / Lähennä).
- Tee kuva, jossa on liitetty joku hahmo ylläolevan Tyttö maisemassa-kuvan
tapaan.

