Een briefkaartje maken in Gimp
Maak een briefkaartformaat
- kies Bestand uit menubalk
- kies Nieuw

Zet de maat op cm
- breedte 15 cm
- hoogte 10 cm

- kies geavenceerde opties

Zet kleurdiepte op 16 bit

- maak achtergrond transparant
- kies OK

Resultaat
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Een landschap zoeken
- zoek op internet naar een
passende foto
- sla de foto op

Foto openen in Gimp
- kies Bestand openen
- kies op Openen

Je hebt nu twee bestanden in Gimp
geopend.
Dit kun je bovenin zien

Foto kopieren

- klik op de foto met het landschap
- selecteer de foto (Ctrl A-toets)
- kies Bewerken in de menubalk
- kies kopiëren

Foto plakken

- klik op de transparante laag
- kies Bewerken in de menubalk
- kies plakken als
		 - nieuwe laag
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Foto schalen

vaak zal je foto groter of kleiner
zijn dan het briefkaart formaat
- klik op Schalen

- klik in de foto

Je ziet nu gele vierkantjes
Door in een vierkantje te klikken
kun je het formaat aanpassen

- klik op Schalen

Resultaat

Open de foto met de
persoon

Als er veel restruimte om de persoon zit kun je deze uitsnijden
- kies uitsnede gereedschap

- maak een kader
- klik op één van de kleine vierkantjes
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Uitsnede maken met het
schaartje

- kies het schaar-gereedschap
- kies bij straal 5,0
- klik in kleine stapjes rondom de
figuur. Gimp volgt de contouren
Tip: Als je een fout je maakt kun je
		 dit later herstellen
		 Door op een wit bolletje te
		 klikken en verslepen

Bij het haar en de voeten heb ik meer
ruimte aangebracht

Als je de foto buiten het beeld valt
zoals in het voorbeeld bij de voeten.
Dan kun je de spatie-toets indrukken

Schaartje omzetten in selectie
- klik in de geselecteerde afbeelding
Het pad van het schaartje
wordt een selectie

Selectie kopieren

- kies Bewerken in de menubalk
- kies kopiëren

Selectie plakken

- klik op de foto met het land schap (briefkaart formaat)
- kies Bewerken in de menubalk
- kies plakken als
		 - nieuwe laag

Door op de middelste hokjes te klikken
kun je het beeld verplaatsen.

Selectie schalen

vaak zal je foto groter of kleiner
zijn dan het briefkaart formaat
- klik op Schalen
- druk de shift-toets in
zo krijg je geen vervorming
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Resten van achtergrond verwijderen
- kies selecteren op kleur

Drempelwaarde en straal
Instellingen bij het HAAR
- kies randen gladmaken
- kies randen verzachten
- kies een straal van 5,0

- experimenteer met de drempel
waarde
- klik op een blauwe achtergrond

Selecteren met de toverstaf

De andere blauwe delen verwijderen
we met de Toverstaf
- kies 2e optie

(nu kun je meerdere selecties maken)

- kies 0.0 of 1.0 straal
- experimenteer met de
drempelwaarden

Selectie opheffen

- kies Selecteren in de menubalk
- kies Niets
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Gum-gereedschap

Experimenteer met de verschillende
instellingen

- klik op de plaatsen waar je
beeld wilt verwijderen

Inzoomen / uitzoomen
- kies het vergrootglas
- klik in het beeld
		 (beeld wordt vergroot)
- druk Ctrl-toets
		 in en klik in het beeld
		 Beeld wordt verkleint

Afdrukken
- kiesAfbeelding in menubalk
- kies afdrukgrootte
Dit is een controle of je het juiste bestand
hebt

Afdrukken doe je onder
- Bestand in de menubalk
- afdrukken
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Foto vrijstaand maken met de toverstaf
- Openen de gewenste bestanden
in Gimp

Selectie kopieren

- maak met crop-tool een uitsnede
- kies Bewerken in de menubalk
- kies kopiëren
- gebruik Ctrl Atoets (selecteren)

Selectie plakken

- klik op de foto met het land schap (briefkaart formaat)
- kies Bewerken in de menubalk
- kies plakken als
		 - nieuwe laag

Selectie schalen

vaak zal je foto groter of kleiner
zijn dan het briefkaart formaat
- klik op Schalen
- druk de shift-toets in
zo krijg je geen vervorming

Kies de Toverstaf

- Selecteren op kleur
- kies in Gereedschapopties
zelfde instellingen als in het
voorbeeld hier onder
- kies tweede selectie optie
klik op de blauwe kleur
tot ze allemaal zijn geactiveerd
- kies delete toets
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Selectie opheffen

- kies Selecteren uit de menubalk
- kies niets
Gebruik evt shift+Ctrl+A

Gum-gereedschap

- Gebruik bij de voeten het gum
gereedschap

Resultaat
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Printen vanuit Gimp

Het lukte mij niet om op briefkaartformaat te printen vanuit
Gimp.
DUS...
- opslaan als jpg
Ga naar het bestand
- dubbelklik (is openen)

Afdrukken

- klik met rechtermuisknop op
de afbeelding
- kies Afdrukken

Pas op!!!

- zoek wel even naar het gewenste
papierformaat
- klik op afdrukken
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