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ModuI 1 - Introduktion til GIMP
GIMP – the GNU Image Manipulation Program - er et gratis billedbehandlingsprogram, der
oprindeligt er udviklet til Linux.
Programmet er et ”open source” program. Det betyder, at det ikke bare er gratis, men at alle kan
ændre og tilføje i kildekoden og på den måde deltage i programudviklingen.
Denne måde at lave programmer på er grundlaget for Linux’ succes, og er videreført i GIMP og
mange andre programmer til både Linux og Windows brugere.
Programmet fungerer i det store hele som andre billedbehandlingsprogrammer, men har en
speciel brugerflade, der afviger fra den normale ”Windows-stil”.

Kursushjemmesiden
Kursushjemmesiden på www.carmas.dk er en nødvendig del af billedbehandlingskurset.

På hjemmesiden kan du
1. downloade billeder, der passer til opgaverne i kursusmaterialet.
2. finde link til andre hjemmesider med vejledninger og tutorials til programmet. Linkene er
ikke skrevet her i dette papirmateriale, da de af og til skal rettes og nye kommer til. I
øvrigt er det langt nemmere for dig at klikke videre fra en samlet linkoversigt frem for at
skulle skrive de lange web-adresser i Browserens adresselinie.
3. finde billedeksempler fra udvalgte øvelser i kursusmaterialet. Hvis du kun har
kursusmaterialet i en sort/hvid udgave, kan det være rart at se eksemplerne i farver.

Kursusmaterialet
Kursusmaterialet gennemgår kun nogle få udvalgte programfunktioner og -muligheder.
Materialet og øvelserne skulle gerne inspirere dig til at fortsætte og undersøge nogle af
programmets mange andre muligheder. Især kombinationer af de mange forskellige
programfunktioner kan give nogle overraskende resultater.
Når du møder tekst i punktform som herunder i kursusmaterialet, er det en opgave, der skal
udføres. En række af billedforklaringer er også opgaver, der skal udføres.
Det fremgår af teksten inden i billedforklaringen.


Åbn kursushjemmesiden www.carmas.dk og dan dig et indtryk af dens opbygning,
indhold og henvisninger. Du finder et direkte link til GIMP siden på forsiden.

Brug af mus og tastatur
I kursusmaterialet instrueres i brug af mus og tastatur på følgende måder:
Klik, dobbeltklik, træk og slip er alle knyttet til venstre museknap.
Skift+klik, Ctrl+klik, Alt+klik er en kombination af tryk på hhv. Skift, Ctrl eller Alt tasterne på
tastaturet samtidig med at du klikker på venstre museknap. Normalt startes der med at aktivere
tasten på tastaturet og dernæst bruges musen. Når handlingen er gennemført slippes musen først
og til sidst slippes tastaturtasten.
Tastaturgenveje er ofte kombinationer af to af tastaturets taster. Fx kan du kopiere med Ctrl+c,
der foregår ved, at du efter en forudgående markering først taster på Ctrl tasten og holder den
nedtrykket, medens du derefter trykker på tasten c. Begge taster slippes derefter – først c tasten
og til sidst Ctrl tasten.
Modul 1
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Installation af GIMP
Installation og skærmbilleder i dette materiale er lavet under Windows XP.
Hvis du bruger en anden Windows version, kan der være små forskelle.
Du skal nu hente og installere den nyeste stabile version af GIMP til Windows.


Find og klik på linket http://gimp-win.sourceforge.net/stable.html
Du finder linket øverst på GIMP siden på www.carmas.dk.

NB: GIMP er under konstant udvikling. Der er måske kommet nye/rettede versioner til,
siden kursusmaterialet blev skrevet. Derfor kan filen have et nyere versionsnummer end
det, der er nævnt her på siderne om installation af GIMP.
Du skal naturligvis altid vælge den sidste nye stabile version af GIMP.
I det viste eksempel hentes filen gimp-2.6.10-i686-setup-1.exe.

Klik på linket Download.

Fra siden bliver du dirigeret videre til en ny side, hvorfra
du kan downloade installationsfilen.
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Klik på knappen Gem.

Fold ud og vælg Skrivebord.

Klik på knappen Gem.

Det kan tage lidt tid at downloade ca. 19 MB.

Hvis du ser dette vindue, skal du klikke på Luk.

Luk programmet med hjemmesiden (og evt. andre programmer), så du
ser skrivebordet.
Find og dobbeltklik på ikonet gimp-2.6.10-i686-setup-1.exe til
installation af GIMP.

Modul 1
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Klik på Next >

Klik på Kør.

Klik på Next >

Klik på Install now.

- og vent medens
programmet installeres…

Afslut med klik på Finish.

Installationen er nu færdig og programmet startes for første gang.
Det kan godt tage noget tid. Det går heldigvis hurtigere de næste gange.
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Programvinduer i GIMP
Programmet åbner med tre vinduer: Værktøjskassen, Billedvinduet og Lag-vinduet.
Når du åbner et billede i GIMP, vil det ses i Billedvinduet. Hvert nyt billede, du åbner, vil blive
åbnet i et nyt særskilt Billedvindue. I programtitellinien er filnavnet og billedstørrelsen anført.
Set fra Proceslinien er der en knap for hvert billede, der er åbent.
De tre eller flere fritsvævende vinduer udgør tilsammen brugerfladen i GIMP.
Det er op til brugeren selv at flytte rundt med de forskellige programvinduer ved træk og slip i
den blå programtitellinie og placere dem mest hensigtsmæssigt i skærmbilledet eller minimere
dem som beskrevet herunder.
Det er en brugerflade, der opleves meget forskellig fra andre Windows programmer, og det
kræver lidt tid og energi at vænne sig til den nye brugerflade.

Programtitellinie.
Billedvinduet.
Værktøjskassen.
Lag-vinduet.

Minimer Værktøjskassen og Lag-vinduet
Når du arbejder med store billeder kan Værktøjskassen og Lag-vinduet nemt komme i vejen,
når de overlapper dele af billedet.
Du kan minimere de to programvinduer ved at klikke med musen på programtitellinien over
menulinien i billedvinduet (aktivere vinduet) og derefter taste på tabulatortasten på tastaturet.
Billedvinduet er nu det eneste synlige programvindue, indtil du igen taster på tabulatortasten.


Modul 1

Prøv at minimere og maksimere med tabulatortasten et par gange som beskrevet herover.
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Værktøjskassen og Lag-vinduet
Vinduet til venstre er
Værkstøjskassen. Her
vælger du værktøjer til din
billedbehandlings opgave.
Luk altid GIMP programmet fra dette kryds eller fra
Billedvinduets Luk knap.
Lag-vinduet til højre vil
lukkes automatisk samtidig
med Værktøjskassen.
Værktøjsknapper til valg
af en række af GIMPens
mange funktioner.
Flyt rundt med vinduerne på
skærmen ved at trække og
slippe med musen i den blå
programtitellinie.
Luk aldrig dette vindue,
Lag-vinduet, med klik på
krydset. Det vil give lidt
bøvl med at genskabe
vinduet (se herunder).
Værktøjsindstillinger, hvor
du kan lave en række
indstillinger til det valgte
værktøj.

Genskab Lag-vinduet
Normalt åbner Værktøjskassen, Billedvinduet og Lag-vinduet samtidig, når du starter GIMP.
Hvis du ved et uheld er kommet til at lukke Lag-vinduet før Værktøjskassen og/eller
Billedvinduet, kan Lag-vinduet genskabes på følgende måde:
Åbn menuen Vinduer i Billedvinduet
og vælg Seneste lukkede dokker | Lag,
Kanaler, Baner…
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Indstil Værktøjskasse og Lag-vindue som i ældre versioner af GIMP
Hvis du har arbejdet med ældre versioner af GIMP, har du sikkert bemærket at Værktøjskassen
og Lag-vinduet mangler knapper i programtitellinien. De kan ikke minimeres og gendannes, men
kun lukkes.
Luk knappen
Den nye version af GIMP lægger op til, at du anvender den beskrevne minimeringsmetode på
side 7 med brug af tabulatortasten.
Du kan imidlertid ændre på indstillingerne, så
programmet fungerer som i de ældre programversioner.
Vælg menuen Rediger | Indstillinger

Vælg Vindueshåndtering i
venstre side.
Indstil til Normalt vindue begge
steder som vist.

Under Rediger | Indstillinger
findes et utal af indstillingsmuligheder som det varmt kan
anbefales at undersøge nærmere
på egen hånd.

Afslut med klik på O.k.


Luk og åbn GIMP igen (genstart programmet).

Nu har Værktøjskassen og Lag-vinduet begge fået de tre
kendte vinduesknapper: Minimer, Gendan og Luk.

Du ser nu også en knap for hvert vindue i Proceslinien.
Modul 1
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Værktøjskassens mange knapper
Herunder en kort præsentation af de enkelte knapper i Værktøjskassen. Bag flere af knapperne
er der omfattende indstillingsmuligheder, der ikke er beskrevet i det følgende, men skal prøves
ved at du eksperimenterer og afprøver mulighederne på egen hånd.

Markeringsværktøjer
Fælles for de 7 markeringsværktøjer:

De 4 Tilstande (midt i Værktøjskassen):
1 Erstat den aktuelle markering.
2 Tilføj til den aktuelle markering.
3 Træk fra den aktuelle markering.
4 Kryds med den aktuelle markering.
Udtynd kanter.

Begynd altid en markering med valg af den første Tilstand: Erstat den aktuelle markering.
Hvis du har brug for kombinationer af markeringer, kan du derefter vælge en af de tre næste
afhængig af om du ønsker at Tilføje (hold Skift nede), Trække fra (hold Ctrl nede) eller
Krydse (hold Skift+Ctrl nede), med den første markering. Afprøv værktøjerne i et tilfældigt
billede og se virkningen. Et markeret område kan klippes, kopieres og/eller indsættes i et andet
billede eller oprettes som et helt nyt billede - alt sammen via menuen Rediger.
Udtynd kanter kan indstilles med talværdi for
radius fra skarp til udtyndede overgang af det
markerede (radius = 0 og radius =25 i de to viste
eksempler).

Ikon

Genvej Navn og forklaring
Rektangulær markerings-værktøj: Markér et rektangulært område.
Klik på billedet og træk musen henover det område, der skal markeres.
Ellipsemarkering: Markér et elliptisk område. Klik på billedet og træk
e
musen henover det område, der skal markeres.
Fri markerings-værktøj: Markér et håndtegnet område. Et frihånds
f
markeringsværktøj, hvor du med musen tegner omridset af det område, du
ønsker markeret.
Udflydende markerings-værktøj: Markér et sammenhængende
område på baggrund af en farve. God til at markere områder på et
z
billede med en ensfarvet baggrund. Klik på en pixel og værktøjet finder
sammenhængende pixels, der ligner startpixlen.
Markér efter farve værktøj: Vælg områder med ens farver. Klik på en
Skift+o pixel og værktøjet finder sammenhængende pixels, der ligner startpixlens
farve.
Saksemarkeringsværktøj: Markér former med intelligent kanti
tilpasning.. Klik med musen og afsæt punkter, der automatisk forbindes
med kurver.
Forgrundsmarkeringsværktøj: Markér et område der indeholder
forgrundsobjekter. Markér forgrunden ved at male på det objekt, der
skal udtrækkes.
r
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Skift+p
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t
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Baneværktøj: Opret og redigér baner. Klik med musen og afsæt
punkter, der forbindes med rette linier, der senere kan laves om til kurver
(Bezier-kurver). Sæt Redigeringstilstand til Design i værktøjsdialogboksen. Afslut med at klik på Selection from Path under
Værktøjsindstillinger. Værktøjet kræver megen øvelse og erfaring for at
få fuldt udbytte.
Farvevælgerværktøj: Vælg farver fra billedpunkter. Brug pipetten til
at ændre forgrunds-farven. Klik på det sted i et billede, hvor du ønsker
farven kopieret fra.
Zoomværktøj: Juster zoomniveauet. Du kan zoome ind eller ud i
billedet med museklik. Under Værktøjsindstillinger bestemmer du, om
der skal zoomes ind eller ud. Du kan også zoome ind og ud på et markeret
rektangulært område. Genveje til zoomfunktionen er -/+ på det alfabetiske
tastatur. Ved tast på 1 vises billedet i naturlig størrelse (1:1).
Opmålingsværktøj: Mål afstande og vinkler. Hold venstre museknap
nede og tegn en linie, mens du trækker musen henover billedet. I
Billedvinduets statuslinie kan du aflæse længden af den tegnede linie og
vinklen i forhold til vandret.
Flytteværktøj: Flyt lag, markeringer og andre objekter. Flytter et lag
eller et område, der er markeret. Brug evt. piletaster på tastaturet, når du
flytter. Vælg en af en de tre knapper til Flyt: i Værktøjsindstillinger.
Justeringsværktøj: Justér eller arrangér lag og andre objekter.
Bruges til at justere flere lag på linie eller modsat forskyde flere lag efter
forvalgt forskydningstal.
Beskæringsværktøj: Fjern kantområder fra billede eller lag. Beskærer
et markeret lag eller område.
Roteringsværktøjet: Rotér laget, markeringen eller banen.
Venstreklik på billedet og roter med træk og slip eller brug Rotér vinduet
til at finindstille dine ønsker til rotationen. Sæt Retning til Normal eller
Corrective under Værktøjsindstillinger, inden du går i gang.
Skaleringsværktøj: Skalér laget, markeringen eller banen. Med dette
værktøj kan du ændre på et områdes højde og breddeforhold. Træk og slip
med musen eller brug Skalér vinduet til dine ønskede ændringer. Med
nedtrykket Ctrl tast bevarer du billedets længde-/breddeforhold.
Trapezeringsværktøj: Trapezér laget, markeringen eller banen.
Vrider billedet – kan bruges til at lave hældninger eller rette op på dem.
Laver rektangulære områder til parallelogrammer.
Perspektivværktøj: Ændr perspektivet på laget, markeringen eller
banen. Retter op på ”væltede” billeder eller laver perspektiv på billeder
eller tekst. Kan frit lave ændringer på længde-bredde forholdet.
Vendeværktøj: Vend laget, markeringen eller banen vandret eller
lodret. Spejlvend billede eller markering med museklik. Under
Værktøjsindstillinger kan du vælge mellem vandret eller lodret spejling.
Tekstværktøj: Opret eller redigér tekstlag. Klik på billedet og skriv
tekst i Tekstredigerings vinduet. Vælg skrifttype, -størrelse, -farve mv.
under Værktøjsindstillinger. Brug flytteværktøjet til at placere teksten
korrekt i billedområdet.
Spandudfyldningsværktøj: Udfyld med en farve eller et mønster.
Udfylder et område med samme farve eller et markeret område med
forgrunds- eller baggrundsfarven eller et mønster. Vælg Fyldtype under
Værktøjsindstillinger.
© Carl Madsen
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Blandingsværktøj: Udfyld markeret område med en farveovergang.
Træk hen over det område, der skal udfyldes, med nedtrykket venstre
l
museknap. Vælg farveovergange mv. under Værktøjsindstillinger eller i
Lag-vinduet.
Blyantsværktøj: Maling med hård kant vha. en pensel. Tegn med
n
nedtrykket venstre museknap, mens du trækker musen henover billedet.
Vælg Pensel: under Værktøjsindstillinger eller i Lag-vinduet..
Malerpenselværktøj: Mal jævne strøg med en pensel. Tegn med
p
nedtrykket venstre museknap, mens du trækker musen henover billedet.
Vælg Pensel: under Værktøjsindstillinger eller i Lag-vinduet..
Visk ud med en pensel så baggrunden træder frem. Visk ud med
Skift+e nedtrykket venstre museknap, mens du trækker musen henover billedet.
Vælg Pensel: under Værktøjsindstillinger eller i Lag-vinduet..
Sprøjtepenselværktøjet: Mal med en pensel med variabelt tryk. Sprøjt
med nedtrykket venstre museknap, mens du trækker musen henover
a
billedet. Indstil Pensel, Ugennemsigtighed og Tryk under
Værktøjsindstillinger. Der males med forgrundsfarven. Flere
indstillinger under Trykfølsomhed.
Blækpenselværktøj: Kalligrafi-lignende maling. Tegn med nedtrykket
k
venstre museknap, mens du trækker musen henover billedet. Masser af
indstillingsmuligheder under Værktøjsindstillinger.
Kloningsværktøj: Kopiér selektivt fra et billede eller mønster vha. en
pensel. Kloneværktøjet kan bl.a. bruges til retouchering. Hold Ctrl tasten
c
nede og klik på det sted i billedet, du ønsker at kopiere fra. Klik og mal
med musen i det område, du ønsker at kopiere til. Kan også bruges til at
male med mønstre.
Helingsværktøj: Hel uregelmæssigheder i billedet. Virker som en
h
blanding af kloneværktøjet og udtværingsværktøjet.
Værktøj til perspektivkloning: Klon fra en billedkilde efter
anvendelse af en perspektivisk transformering. Kloner i perspektiv.
Sløring/skarphed-værktøj: Slør eller skærp selektivt vha. en pensel.
v
Blødgør eller skærp et område ved at trække musen hen over billedet med
nedtrykket venstre museknap.
Udtværingsværktøj: Tvær selektivt vha. en pensel. Udtvær et område
ved at trække musen hen over billedet med nedtrykket venstre museknap.
s
Virker som en finger, der tværer rundt i våd maling med de farver, der er
tæt på i området.
Lysne-/brændeværktøj: Lysn eller svært selektivt vha. en pensel.
Skift+d Bleg eller svært et område ved at trække musen hen over billedet med
nedtrykket venstre museknap. Afprøv begge værktøjer og se virkningen.
Forgrunds- og baggrundsfarver. Klik på de store rektangler for at åbne
x
farvevælgeren. De bitte små sorte og hvide kvadrater nederst til venstre
nulstiller farverne. Pilene øverst til højre ombytter dem.
Her kan du gemme værktøjsindstillinger, du selv har lavet.
Her kan du gendanne indstillinger fra gemte indstillinger.
Her kan du slette gemte indstillinger.
Her kan du nulstille dine indstillinger til standardværdier. Holdes Skift
nede samtidig med, at du klikker, kan du nulstille alle
værktøjsindstillinger til standardværdier i en og samme arbejdsgang.
12
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Menuer i Billedvinduet
Alle programmets menupunkter findes i Billedvinduet.
Fra menulinien er det muligt at få adgang til alle funktionerne i GIMP. De mest brugte
menupunkter er også tilgængelige som knapper i Værktøjskassen.
Herunder et kort resume over nogle udvalgte menuer:
Fil

Ny... åbner nye tomme billeder. Menuen indeholder en række færdige skabeloner.
Opret er særskilt beskrevet på side 14.
Åbn... bruges til at åbne eksisterende filer.
Åbn som lag... kan åbne et billede som et nyt lag oveni et allerede åbent billede.
Åbn placering... kan åbne et billede direkte fra en kendt internetadresse.
Åbn seneste giver direkte adgang til de seneste 10 åbnede filer.
Gem som... dialogboksen giver mulighed for at angive et nyt filnavn under Navn:,
vælge et andet filformat under Vælg filtype (Efter endelse) og bestemme placering
(samme eller anden mappe) under Se efter andre mapper.
Filen kan lukkes og programmet kan afsluttes fra menuen Fil.

Rediger

Fra denne menu kan du Fortryde ændringer, Klippe, Kopiere og Indsætte på
forskellige måder fra kopiholderen. Det er også muligt at udfylde markerede områder
med farve eller mønstre.
I Indstillinger kan du lave ændringer i programmets grundlæggende indstillinger.
I Tastaturgenveje kan du se og ændre alle tastaturgenvejene.
I Units kan du se og lave ændringer til omregningsfaktorerne fra tommer til cm mv.

Marker

Herfra kan du Markere Alt og Intet (fjerne en markering). Du kan også Invertere
det markerede (markere det modsatte) og tænde/slukke for Ekspresmaske. Desuden
findes en række andre funktioner knyttet til en markering.

Vis

Her vælges, hvordan skærmen skal se ud og hvilke værktøjsvinduer mv., der skal ses.

Billede

Her kan billedets Tilstand (farver) ændres. Der er værktøjer til Transformering.
Lærredstørrelse... ændrer størrelse på det samlede billedområde.
Udskriftsstørrelse... bestemmer billedets udskriftstørrelse og opløsning.
Skalér billede... giver mulighed for at ændre på billedets størrelse og opløsning.

Lag

Opbyg billedet i lag af uafhængigt redigérbare billeder. Fx et foto i det første lag og
en tekst på fotoet i det andet lag. Lagene kan styres fra menuen og fra Lag-vinduet.

Farver

Giver en direkte tilgang til farveværktøjerne, der også findes gentaget i menuen
Værktøjer.

Værktøjer Omfatter bl.a. fire hovedgrupper af værktøjer:
Makeringsværktøjer (udvælge dele af et billede).
Maleværktøjer (valg af redskaber til tegning mv.).
Transformationsværktøjer (ændre billedets geometri).
Farveværktøjer (ændre farver i billedet).
Mange værktøjsfunktioner findes som knapper i Værktøjskassen.
Filtre

Herfra kan du tilføje effekter til billeder og tekst.

Vinduer

Åbn stribevis af arbejdsvinduer fra menupunktet Dokbare vinduer.

Hjælp

De to øverste menupunkter kræver installation af et ekstra hjælpemodul, hvis de skal
bruges direkte. Du kan dog vælge Read online og få hjælp på nettet – mest på
engelsk.
Dagens tip giver en række gode tilfældige tips til brug af programmet - prøv den.

Modul 1
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Installation og introduktion

Menuen Fil | Opret
Buttons kan lave tekstknapper til din webside.
Logos er en række sammensatte filtre til at lave flotte
tekster med. I stil med WordArt fra Office pakken.
Patterns fremstiller forskellige mønstre.
Web Page Themes fremstiller forskelligt grafik til web.

Tilføj/fjern værktøjsknapper i Værktøjskassen
Det er muligt at tilføje flere værktøjsknapper fra menuen
Vinduer | Dokbare vinduer | Værktøjer.
Klik til venstre for det valgte ikon. Her kan du ”tænde og
slukke” for det lille øje, der angiver om den pågældende
værktøjsknap er synlig eller ikke i Værktøjskassen.

Lag-vinduets faner
Lag viser billedets aktuelle lag.
Kanaler viser billedets farvekanaler.
Baner - omtales ikke i dette kursusmateriale.
Fortrydelseshistorik hvor du ved hjælp af småbilleder
kan se alle de handlinger, du har lavet og fortryde dem en
eller flere ad gangen.

De 3 faners indstillingsmuligheder i bunden af lag-vinduet
kan også foretages direkte i Værktøjskassen.

Pensler - vælg penselstørrelse og -type.
Mønstre - vælg et mønster.
Farveovergange - vælg mellem forskellige overgange.

14
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Modul 2 - Billedfiler
Kursusmaterialet henviser til, at alle billedfiler ligger i en mappe på roden af C-drevet med
navnet gimp. Hvis du sidder ved hjemme pc’en, kan det være en god ide at starte med at lave
mappen gimp ved hjælp af stifinderen, inden du går på nettet og henter billedfilerne fra
kursushjemmesiden på www.carmas.dk
Gem billederne efterhånden som du får brug for dem i mappen GIMP.

Åbne et billede og zoome
Start programmet GIMP og åbn billedet IM001276.JPG på følgende måde:
Find GIMP genvejen på skrivebordet og dobbeltklik.

Vælg Fil | Åbn… i Billedvinduet.

Klik først på det rigtige drev - (C:).
Dobbeltklik på den rigtige mappe - gimp.
Når mappen åbnes, kan du se alle
billedfilerne. Rul ned, find og dobbeltklik
på filen IM001276.JPG

Billedet åbnes nu i Billedvinduet.

Prøv zoom funktionen
Prøv at zoome i billedet ved at klikke på tastaturets
+ og –. Prøv også at taste tallet 1 på det alfabetiske
tastatur. Så bliver billedet vist i fuld størrelse
(100%).
Prøv også at klikke på zoom knappen
i
Værktøjskassen og marker (tegn) et rektangel i
billedvinduet. Sådan kan du zoome direkte ind på et
ønsket område. Slut af med at zoome ind eller ud,
indtil du ser hele billedet i Billedvinduet.
Billedet kan ses og behandles i Fuldskærm ved at taste funktionstasten F11 (eller menuen Vis |
Fuldskærm). F11 (eller samme menu) bringer billedvinduet tilbage til normal størrelse igen.
Du kan have stor gavn af genvejen Ctrl+e, der tilpasser vinduesstørrelsen til billedstørrelsen.

Modul 2
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Zoome, beskære, skalere og spejlvende

Beskære
Klik på beskæringsværktøjet i Værkstøjskassen.
Du skal nu beskære billedet af anden.
Klik med musen i øverste venstre hjørne af et
”tænkt” rektangel og træk diagonalt ned mod højre
(som vist med den hvide pil på billedet) og slip
museknappen, når området har en passende
størrelse.
Læs nedenstående tip til beskæring inden du
afslutter beskæringen ved at klikke midt i
området eller ved at trykke på Enter tasten på
tastaturet.

Et par tip til beskæringen
Før du beskærer, kan du ændre på størrelsen af det valgte
rektangulære område ved at klikke, trække og slippe inden i et af
de fire små rektangulære hjørner.
Du kan ændre på længde og bredde i samme arbejdsgang.
Før du beskærer, kan du flytte med det valgte rektangulære
område ved at klikke midt i det markerede område, trække og
slippe på det sted, du ønsker beskæringen.
Musemarkøren ændres til en firpil, når du kan flytte.
Hvis du kun vil ændre på fx bredden af området kan du bevæge
musen hen over området imellem de små rektangler. Du får
dermed mulighed for at række bredere eller smallere.
På samme måde kan du ændre på højden alene.
Nederst i Værktøjskassen kan du styre beskæringerne.
Hvis du sætter flueben i Udvid fra centrum, vil midten af din
markering være lige der, hvor din markering starter.
Hvis du sætter flueben i Fast, kan du låse din beskæring i et fast
længde-/breddeforhold. Ønsker du at lave en beskæring i det
berømte Gyldne snit, kan du fx vælge forholdstal på 1:1,62 til
højformat eller 1,62:1 til bredformat.
Undersøg andre muligheder ved at klikke på fald-ned pilen.
Du kan altid fortryde en handling (fx beskæring) ved at bruge
menuen Rediger | Fortryd… eller genvejen Ctrl+z.
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Skalere - ændre billedets størrelse
Anden blev jo fint beskåret, men billedet har
ikke den rigtige størrelse. Den skal bruges i et
Word dokument og skal være 5 cm bred.
Desuden er billedet i en kvalitet til brug på
skærm med 72 punkter/in. Den skal hæves til
150 punkter/in, så kvaliteten af det printede
billede bliver bedre. Til farvebrochurer hos
trykkeren bruges 300 punkter/in eller højere.
Vælg menuen Billede | Skalér billede…
Ankerkæden betyder at længde bredde forholdet
bevares. Det er muligt at bryde kæden ved
museklik så længde og bredde kan vælges
uafhængig af hinanden. Det vil naturligvis
forvrænge billedet og skal ikke anvendes her.
Lav opløsningen om til 150. Det giver en bedre
trykkvalitet. Læg mærke til at de to talværdier
følges ad, når du klikker på de små pile.
Vælg millimeter i stedet for billedpunkter.
Udfyld Bredde: feltet med tallet 50 (49,95).
Afslut med at klikke på Skalér knappen.

Gør billedet skarpere
Når et billede skaleres bliver det ofte en anelse uskarpt. Det kan repareres på følgende måde:
 Vælg menuen Filtre | Forbedring | Sharpen…

Sørg for at der er sat et flueben ved
Forhåndsvisning.
Brug musen til at trække i skyderen til
indstilling af Skarphed. Du kan følge med i
virkningen i det lille eksempelvindue.
Find en passende skarphedsindstilling og afslut
med klik på O.k. knappen.

Modul 2
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Zoome, beskære, skalere og spejlvende

Gemme et billede
Billedet af anden skal gemmes i et format, der kan importeres i Word.
 Vælg menuen Fil | Gem som… i billedvinduet.
Lav filnavnet om til and.jpg
GIMP foreslår at gemme i samme mappe, som
du åbnede fra.
Hvis du har brug for at vælge en anden mappe
eller en anden filtype, kan du folde ud og vælge
Se efter andre mapper og/eller Vælg filtype.
Klik på Gem knappen.

- og indstil til 100 (= bedste kvalitet) og klik på
O.k. knappen.

Det er i det sidste skærmbillede, du kan komprimere filstørrelser. Du kan vælge en ringere
kvalitet end 100 (fx 60) til .jpg filer, der skal bruges til internet, til e-mailforsendelse eller til
skærm. Billeder til internet vil normalt laves i en kvalitet på 72 punkter/in med så stor
komprimering som muligt (= lavt tal for Quality). Det er helt op til billedbehandleren at afgøre,
hvor lavt værdien kan sættes, før det forringer kvaliteten på billedet for meget.
Du bør altid vælge den bedste kvalitet til trykopgaver, da filstørrelsen her er underordnet.

Opgaver
Opgave 2.1
 Åbn Word og indsæt det redigerede billede af anden og se om bredden passer med 5 cm.
Opgave 2.2
 Åbn billedet IM001282.JPG
 Marker en beskæring af hesten og sørg for at forholdet mellem længde og bredde
overholder formatet for det gyldne snit (1,62:1) og beskær billedet.
 Skalér billedet til en opløsning på 200 punkter/in og en bredde på 10 cm.
 Vælg en passende skarphed og gem billedet som .jpg fil i bedste kvalitet.
Opgave 2.3
 Åbn billedet IM001283.JPG
 Beskær billedet tæt til hesten og Skalér med uændret opløsning til en bredde på 600
billedpunkter (pixels) og vælg en passende Skarphed.
 Du skal denne gang prøve at spejlvende billedet.
Vælg menuen Billede | Transformering | Vend
Vandret. Nu skulle hesten gerne spejlvendes.
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Modul 3 - Transformering af billeder
Bag ordet transformering ligger emner som rotation og opretning af skæve billeder ved ændring
af perspektiv.

Rotere


Åbn billedet IM002742.JPG

Som du kan se, er horisonten på billedet blevet rigtig skæv ved et uheld under fotograferingen.
Billedet skal derfor roteres mod uret, så horisonten rettes op og bliver vandret.


Klik på Roteringsværktøjet i Værktøjskassen og klik efterfølgende midt i billedet.

Derefter dukker Rotér vinduet op.
Du kan nu frit vælge, om du vil foretage rotationen
med musen inde på selve billedet ved træk og
slip, om du vil bruge skydeknappen eller om du
vil klikke på de små pile ved Vinkel:
Prøv selv de forskellige muligheder for at finde ud
af, hvad der er lettest for dig.
Afslut med klik på Rotér knappen.
Jeg valgte – (minus) 10 grader i eksemplet.

Billedet skal nu beskæres, så der bliver et helt
udfyldt rektangulært billede som slutprodukt.
Udfør beskæringen, som du lærte tidligere.

Billedet skal bruges i et Word dokument med en bredde på 10 cm og en opløsning på 300
punkter/in.


Udfør Skalering, ændring af opløsning, samt Skarphed og gem billedet (husk at vælge
Eksporter) i bedste kvalitet under navnet havn.jpg

Opgaver
Opgave 3.1
 Åbn billedet IM002743.JPG og rotér med uret så horisonten bagved bliver vandret.
 Beskær, skaler (opløsning 150 punkter/in og bredde 8 cm), indstil skarphed og gem
billedet under navnet havn2.jpg
Opgave 3.2
 Åbn billedet storebaelt.jpg. Det er optaget fra nord. Rotér billedet ca. 180 grader.

Modul 3
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Rotere og ændre perspektiv

Rette op på perspektivet
Ved fotografering kan du utilsigtet få lavet skæverter, der i første
omgang umuliggør retvinklede beskæringer. Hvis du ikke står lige
midt på med fotoapparatet, kan billedet blive underlig forvredet.
I denne øvelse vil du lære, hvordan du kan rette op på sådanne fotos.



Åbn billedet IM001759.JPG
Sørg for at zoome, så hele fotoet ses i Billedvinduet.

Som du ser, er maleriet på fotoet ikke rektangulært. Du kan altså
ikke beskære dig ind til billedets ramme på normal vis.
Klik på Perspektivværktøjet i Værktøjskassen.
Vælg Korrigerende (tilbage), der betyder at skæve figurer vil
blive rettet op til retvinklede figurer.
Almindelig (fremad) bruges til at lave retvinklede figurer skæve!
Vælg Kubisk (hvis det ikke allerede er valgt) for at få et godt
resultat.
Vælg Billede + gitter så du bedre kan se markeringen.
Klik midt i billedvinduet. Der skulle nu gerne
komme et gitter med 4 hjørnehåndtag.
Tag fat i hvert af gitterets 4 hjørne-håndtag
(eller inde i gitteret) med musen og træk det
hen over maleriets hjørner – ét efter ét.
Placer dem så nøjagtigt som muligt.
Du kan evt. zoome lidt ind på billedet for at
gøre placeringen mere præcis.

Et godt tip:
Zoom ind og
placér præcist.

Klik på knappen Transformér i Perspektiv vinduet. Det kan
tage lidt tid før billedet ændres til et rektangulært maleri.
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Opgave
Opgave 3.3
Åbn billedet IM001754.JPG og prøv at lave om på
maleriets perspektiv efter den tidligere beskrevne
anvisning med maleri1.
Som du ser, går det ikke så godt. Når du transformerer vil
længde-bredde forholdet på det transformerede billede
være det samme som længde-bredde forholdet på
originalbilledet.
Originalfotoets bredde er længere end højden, så det bliver
også tilfældet med det transformerede resultat, selvom det
forholder sig omvendt med det markerede maleri, hvor
bredden er kortere end højden.
Fortryd transformeringen ved at vælge menuen Rediger |
Fortryd i billedvinduet (eller taste Ctrl+z).
Løsning:
Du skal beskære originalfotoet først. Beskæringen skal
være sådan, at længde-bredde forholdet på det beskårne
område skal have nogenlunde samme længde-bredde
forhold som det maleri, der senere skal transformeres.

Når du har beskåret, skal du markere op til transformering
på sædvanlig vis.

Så virker det!


Modul 3

Gem det beskårne transformerede billede under navnet maleri2.jpg
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Rotere og ændre perspektiv

Lave perspektiv på billeder
Du skal nu prøve at lave en fiskekasse – en terning, hvis 3 synlige sider består af fiskebilleder.
Til opgaven skal der bruges 3 kvadratiske billeder af fisk i samme størrelse.






Åbn billedet reef0375.jpg
Lav en kvadratisk beskæring af fisken (Formatforhold fast på 1:1).
Længden og bredden skal være ens. Størrelsen er ikke afgørende.
Skalér billedet så størrelsen er 200 x 200 pixels med en opløsning på 150
punkter/in. Husk evt. regulering af skarphed.
Åbn billederne reef2031.jpg og reef0376.jpg.
Gentag beskæring og skalering på præcis samme måde som ovenfor.

Vælg Fil | Ny…
og opret et nyt billede med størrelsen 500 x 500 pixels.
Et nyt tomt billede får baggrundsfarven – hvid.
Dette kan dog ændres under Avancerede indstillinger.
Afslut med klik på O.k.
Hvert billede har nu fået en knap på proceslinien.



Skift til det første fiskebillede og vælg menuen Redigér | Kopiér (Ctrl+c).
Skift til det nye tomme billede og vælg menuen Redigér | Indsæt (Ctrl+v).

Fiskebilledet, der bliver indsat midt i det nye tomme
billede, skal flyttes ned til venstre i billedet.
Klik på Flytteværktøjet i Værktøjskassen.
Sørg for at knappen Lag er nedtrykket hver gang i denne
og i de følgende flytninger i opgaven.

Klik midt i billedet af fisken og træk billedet fra midten og
ned i venstre hjørne med musen.
Du kan finjustere den sidste del af flytningen ved at bruge
tastaturets piletaster.



Skift til et af de andre fiskebilleder og gentag kopiér og indsæt.
Billedet havner lige oven i det andet fiskebillede.

Gentag processen med Flytteværktøjs knappen aktiv og
knappen Lag nedtrykket.
Træk billedet op præcist oven over det første fiskebillede.
Du kan finjustere flytningen med tastaturets piletaster.
22
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Klik på Perspektivværktøjet i Værktøjskassen.
Denne gang skal Almindelig (fremad) være aktiv.
Sådan bliver resultatet, når
du er færdig med opgaven.

Klik på det øverste markerede billede og træk i de to
øverste hjørner, så du får top siden af en terning.
Du skal trække i hjørnerne på øjemål!
Afslut med at klikke på Transformér knappen i
perspektiv vinduet.


Skift til det sidste fiskebillede og gentag kopi og indsæt.

Klik på Flytteværktøjs knappen og hav knappen Lag
nedtrykket under værktøjsindstillingerne.
Træk billedet præcist hen til højre for det første
fiskebillede.
Du kan finjustere flytningen med tastaturets piletaster.

Klik på Perspektivværktøjet. Klik på det højre markerede
billede og træk i de to højre hjørner, så du får højre siden
af en terning. Du skal igen trække i hjørnerne på øjemål!
Afslut med at klikke på Transformér knappen i
perspektiv vinduet.




Afslut med at vælge menuen Lag | Forankr lag (du hører mere om lag senere i kurset).
Beskær evt. og gem din fiskekasse.

Opgave
Opgave 3.4
 Find tre andre billeder (fx på internet) med samme tema og lav
en ny terning – måske i et lidt andet perspektiv, hvor alle tre
billeder skal gennem ”vridemaskinen”.

Modul 3
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Farvebalance, lysstyrke, kontrast mv.

Modul 4 - Farvebalance
GIMP indeholder en række farveændringsværktøjer.
De hentes fra menuen Farver eller menuen
Værktøjer | Farveværktøjer.

Værktøjsknapper til farveværktøjerne
Der er ikke som standard vist værktøjsknapper til
farveindstillinger i Værktøjskassen. Du kan dog selv
tilføje knapper til knappanelet ved at vælge menuen
Vinduer | Dokbare vinduer | Værktøjer og derefter
tænde for det øje til venstre for hver af de knapper, du
ønsker synlige i Værktøjskassens knappanel.
Se også på side 14. I dette kursusmateriale hentes
farveværktøjerne fra menuen Farver.
GIMP kan nemt korrigere billeder, der af en eller anden grund, har fået en overvægt af en
bestemt farve. I det følgende skal du ændre farven på et par autentiske fotos, hvor farveteknikken
i mit kamera har svigtet.


Start GIMP og åbn billedet farveaendring1.jpg

Som du ser, har billedet for meget blå farve – måske
har kamerateknikken kompenseret for den gule
overvægt fra blomsterne i midten af billedet.
Vælg menuen Farver | Farvebalance…
Her kan du regulere på de tre grundfarver RGB (rød,
grøn og blå), der udgør hele farvelægningen på
skærmen. Træk i skyderen Gul/Blå i retningen Gul
og prøv om du kan regulere billedet til en naturlig
farvebalance. Prøv også de to andre farveregulatorer.
Måske kan de forbedre billedet yderligere.
I eksemplet var det tilstrækkeligt at justere på billedets Mellemtoner, men det er også muligt
at regulere på Skygge og Højlys uafhængigt af hinanden.

Opgaver
Opgave 4.1
 Åbn billedet farveaendring2.jpg
 Lav farveændringer så billedet fremstår mere naturtro.
 Lav evt. beskæring, skalering, spejlvending mv.
 Gem resultatet.
Opgave 4.2
 Åbn billedet farveaendring3.jpg
 Lav farveændringer så billedet fremstår mere naturtro.
 Lav evt. beskæring, skalering, spejlvending mv.
 Gem resultatet.
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Ændre lysstyrke og kontrast
Mørke optagelser kan piftes op med mere lys og kontrast.


Åbn billedet IM002534.jpg

Målet med fotoet var at få en ”facitliste” på bremsebakkers og fjedres placering, inden det hele
blev fjernet og senere erstattet med nye reservedele. Måske har bilens hvide farve overtaget
kameraets styring af lyset, så det egentlige mål med billedet henligger i mørke.



Beskær billedet, så du kun fokuserer på bremsedelene. Det er dem, det handler om.
Vælg menuen Farver | Lysstyrke/Kontrast…

På min skærm gav værdierne 80 for Lystyrke og
50 for Kontrast et mærkbart bedre resultat.
Prøv dig frem. Der kan være forskelle fra skærm til
skærm, hvilken indstilling, der er mest optimal.
En lysstyrke/kontrast ændring kan med fordel
efterfølges af lidt tuning af skarphed.



Afslut med klik på O.k.
Gem det brugbare instruktive billede under navnet bremsebakker.jpg

Niveau værktøjet


Åbn igen billedet IM002534.jpg - brug evt. menuen Fil | Åbn seneste.

Du skal nu prøve at bruge Niveau værktøjet i stedet for lysstyrke/kontrast.


Vælg menuen Farver | Niveauer…

I Histogrammet kan du se fordelingen af pixels efter
toneværdi – mørke værdier i den ene side og lyse værdier
i den anden.
Lige under histogrammet findes tre små skydere.
Hvis du flytter den midterste skyder mod venstre forøges
vægten af det lyse område og billedet bliver lysere.
Hvis du flytter de to yderste skydere ind mod midten
vokser kontrasten i billedet.
Trækkes de to små skydere i Outputniveauer ind mod
midten bliver kontrasten i billedet mindre.



Modul 4

Prøv at lave forskellige indstillinger med de 5 små skydeknapper i Niveau værktøjet, så
du bliver fortrolig med de mange muligheder.
Gem resultatet under et nyt navn.
© Carl Madsen
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Opgaver
Opgave 4.3
 Åbn billedet Im000012.jpg, der er et meget mørkt
vinterfoto.
 Vælg menuen Farver | Niveauer…
I billedets histogram kan du se, at billedet er fattigt på
mellemtoner med overvægt af mørke og lyse toner.
Træk den midterste skyder over mod venstre del af histogrammet
under Inputniveauer og få en række farveoplysninger frem fra
billedet, som ellers ikke er synlige.
Prøv selv at lave et par små justeringer under Outputniveauer
Det er jo ikke sikkert at de viste indstillinger passer til din skærm.
Opgave 4.4
 Åbn billedet Im001276.jpg, der er et sommerfoto (til sammenligning med vinterbilledet).
 Vælg Farver | Niveauer… og se hvordan histogrammet ser ud her.
 Forstærk farverne ved at trække begge skydere lidt ind mod midten under
Inputniveauer.
Opgave 4.5
 Åbn billedet lysstyrke.jpg, der er et billede med himlen som modlys.
 Vælg Farver | Niveauer… og prøv om du kan lave tilstrækkelige ændringer til at man
kan se bladende på træerne tydeligt.
 Prøv om du kan rette op på perspektivet (se den skæve flagstang).
 Gem resultatet under et nyt navn.
Opgave 4.6
 Åbn billedet IM001852.JPG, der er et temmelig farveløst vinterbillede.
Vælg Farver | Niveauer… og klik på knappen Auto. Som du ser,
kan GIMP give farvejusteringerne et løft helt automatisk. Du kan
evt. prøve om, du kan lave det bedre manuelt bagefter.
Automatikken ændrer forskelligt på de tre farvekanaler rød, grøn
og blå. Du kan se ændringerne for hver farvekanal ved at vælge de
tre farvekanaler hver for sig.
Husk at gemme billedet under et nyt navn, da du skal bruge
originalbilledet flere gange i de kommende opgaver.

Opgave 4.7
 Åbn igen det originale vinterbillede IM001852.JPG.
Vælg menuen Farver | Auto | Udlign. Funktionen giver farverne i
billedet et ordentlig pift. Fortryd handlingen Rediger | Fortryd
(Ctrl+z) og prøv derefter Farver | Auto | Hvidbalance.
Begge funktioner kan forstærke farverne i vinterbilleder.
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Tærskel værktøjet
Fra menuen Farver | Tærskel… kan du hente et værktøj, der laver billeder om til sort-hvide
højkontrast billeder - ligesom kobberstik, linoleumstryk eller lignende.


Åbn endnu engang det originale vinterbillede IM001852.JPG.

Vælg Farver | Tærskel…
Prøv at trække i de små skydere under diagrammet eller
marker et område direkte i diagrammet og oplev, hvordan
du legende let kan fremstille et meget flot sort-hvidt
grafisk billede af fotoet.


Modul 4

Luk GIMP.
© Carl Madsen
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Modul 5 - Lag
Lag er redskab, der gør det muligt at sammensætte et billede af flere (arbejdsmæssigt
uafhængige) dele - lag. Et lag kan fx bestå af et foto, en tegning eller noget tekst. Hvert lag er et
individuelt billede. Lag kan være helt eller delvist gennemsigtige. Du kan sammenligne arbejdet
med lag med at have flere Overhead plancher med hver sit billede liggende oven på hinanden.
Du kan redigere, flytte, arrangere og manipulere med hvert lag (uafhængigt af de andre lag),
fjerne lag og tilføje nye lag.
Hvis du ønsker at gemme billeder med lag skal du gemme billedet i GIMP filformatet med
efternavnet .xcf. De fleste andre filtyper bliver gemt som billeder uden lagdeling. Hvis du fx har
arbejdet med et billede i lag og skal bruge det til internet i .jpg formatet, kan det være en god ide
at gemme det lagdelte billede først i .xcf formatet og derefter i det ulagdelte .jpg format. Hvis du
senere får brug for korrektioner i billedet, kan du altid hente det lagdelte billede i .xcf formatet
ind i GIMP og arbejde videre med de enkelte lag. Det kan du ikke gøre med .jpg billedet!
I den kommende øvelse får du brug for at arbejde med det tredje vindue, Lag-vinduet.
Desuden får du også en kort introduktion til tegning med GIMP.

Tegninger i lag


Start GIMP

Når GIMP starter på en frisk skal Forgrunds- og baggrundsfarven gerne
være henholdsvis sort og hvid. Klik på de to små kvadrater nederst til
venstre, hvis du får brug for at nulstille til sort og hvid.


Vælg menuen Fil | Ny…

Prøv at klikke på Skabelon pilen for at se de mange
færdiglavede størrelser, men du skal ikke vælge nogen.
Vælg nu måleenheden millimeter og skriv en størrelse på
100x100. På min pc smuttede størrelsen ned til
99,84x99,84 (det skyldes antagelig små ubetydelige
unøjagtigheder ved omregningen fra pixels/tommer).
Afslut med klik på O.k.
Grundfarven i det nye billede bliver den aktuelt valgte baggrundsfarve (= hvid).
Du skal nu prøve at ændre grundfarven på det nye billede ved hjælp af malerspanden.
Først skal du skifte forgrundsfarven ved at klikke midt i det sorte rektangel
med forgrundsfarven for at komme til farvevalgsvinduet.
De fem knapper/faner giver mulighed for at vælge farve
på flere forskellige måder. Vælg den første fane.
Klik på en rød nuance i den midterste lodrette bjælke.
Klik i det kvadratiske vindue for at finindstille den valgte
røde farve.
Afslut med klik på O.k.
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Klik på
Spandudfyldningsværktøjet i Værktøjskassen.
Klik midt i det nye tomme hvide billede. Malerspanden udfylder det markerede område
(hele billedet) med den aktuelt valgte forgrundsfarve. Hvis du vil udfylde med
baggrundsfarven i stedet, skal du holde Ctrl tasten nede samtidig med, at du klikker.

Vælg Lag-vinduets første fane, Lag.
Prøv at klikke på det lille øje, så det forsvinder. Samtidig med at øjet
forsvinder, bliver det ensfarvede billede usynligt i billedvinduet.
Klik nu i det tomme område, hvor øjet var tidligere, og bemærk at
øjet kommer til syne igen, samtidig med at billedet bliver synligt i
billedvinduet.
På denne måde kan du se og skjule et eller flere lag efter behov.

6 vigtige knapper i Lag-vinduet læst fra venstre:
1 Opret et nyt lag…
Opretter et nyt lag i det valgte billede.
2 Hæv dette lag…
Hæver laget et trin op i lag-hierarkiet.
3 Sænk dette lag…
Sænker laget et trin ned i lag-hierarkiet.
4 Lav en dublet…
Laver en kopi af det markerede lag.
5 Forankr det flyd… Forankrer flydende lag til laget lige under.
6 Slet dette lag
Sletter det markerede lag.
Opret et nyt lag ved at klikke på Opret et nyt lag… knappen i
Lag-vinduet.

Navngiv det nye lag: ellipse Det nye lag er som udgangspunkt af
samme størrelse som det billede, det skal sættes ind i.
Nederst i billedet kan du se 4 fyldtyper for udfyldning.
Sørg for, at der er valgt: Gennemsigtighed (transparens).
Afslut med klik på O.k.

Billedvinduet ser uforandret ud (laget er jo gennemsigtigt), men
du kan se, at der er kommet et nyt lag i Lag-vinduet.
Gennemsigtighed vises med små tern som på et skakbræt.

Klik på
Ellipsemarkering i Værktøjskassen og tegn
(marker) en ellipse i billedvinduet.
Hvis du ønsker at tegne en cirkel, skal du aktivere Fixed (1:1)
som under beskæringen af fiskebillederne.

Modul 5
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Klik på Forgrundsfarven og vælg en blå farve.
Klik på malerspanden og klik midt i den markerede ellipse (blev den blå nu?).
Opret et nyt lag ved at klikke på Nyt lag… knappen.
Navngiv det nye lag: rektangel og afslut med klik på O.k.



Klik på
Rektangulær markerings-værktøjet i
Værktøjskassen og tegn et rektangel forskudt for ellipsen.
Hvis du vil tegne et kvadrat, skal du aktivere Fixed (1:1).
Klik på Forgrundsfarven og vælg en gul farve.
Klik på malerspanden og klik midt i det markerede rektangel
(blev det gult nu?).




Markér det øverste lag. Prøv at trække frem og tilbage med
Ugennemsigtighed skydeknappen. Knappen regulerer lagets
transparens. Afslut med at flytte skyderen hen til 100.
Prøv at skifte lag ved at klikke på det lille ellipsebillede og gentag
forsøget med transparens her. Afslut med indstillingen på 100.
Du kan altså arbejde med lagenes transparens hver for sig.
Prøv at hæve ellipse billedet ved at klikke på Hæv lag knappen.
Nu ligger ellipse billedet øverst i lag-hierarkiet.




Vælg menuen Markering | Intet for at fjerne ”myresporene” fra det sidst markerede
rektangel.
Prøv at tænde og slukke for de små øjne i Lag-vinduet yderst til venstre med museklik
og se hvordan synligheden af de enkelte lag kan reguleres.
Gem billedet som en .xcf fil (så lagene beholdes) og fortsæt med opgaven herunder.

Opgave
Opgave 5.1
 Prøv at omfarve de enkelte lag ved først at vælge lag, dernæst forgrundsfarve og bruge
malerspanden til udfyldningen.
 Indsæt et nyt transparent lag på billedet.
Du skal nu på egen hånd prøve at lave tegninger og viske ud med
disse 5 tegneværktøjer. Husk at vælge farver og indsæt evt. nye lag.
Husk at undersøge indstillingsmulighederne nederst i Værktøjskassen.
Vælg penselstørrelse og –type nederst i
Lag-vinduet.

Vælg Pensler.

Tip: Du kan tegne lige linier ved først at
klikke i begyndelsespunktet, dernæst
holde Skift tasten nede og klikke i
slutpunktet.
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Billeder i lag
Du skal nu prøve at lave en planetcollage bestående af tre billeder i hvert sit lag.


Start med at nulstille Forgrunds- og baggrundsfarven (se evt. side 28).

Vælg menuen Fil | Ny… og opret et nyt billede med en bredde
på 600 og en højde på 300 billedpunkter.
Klik på + (=fold ud) ved Avancerede indstillinger.
Klik på pilen ved rubrikken Udfyld med og vælg
Forgrundsfarve. Baggrundsfarven på billedet bliver nu sort.
Afslut med klik på O.k.







Opret et nyt (tomt) transparent lag med navnet Jorden ovenpå det tomme sorte billede.
Åbn billedet AS17-148-22727.jpg (Jorden) i et nyt billedvindue.
Lav en beskæring så tæt som muligt på den blå planet.
Skalér beskæringen til en sidelængde på maks. 170 billedpunkter for den længste side.
Kopiér (Ctrl+c) den beskårne jord, skift til det sorte billede og vælg indsæt (Ctrl+v).

Som det ses i Lag-vinduet kom det indsatte billede ind som en
flydende markering.
Klik på

Flytteværktøjet.

Træk den blå planet fra midten og op i øverste venstre hjørne.
Afslut med at vælge menuen Lag | Forankr lag.
Som du kan se i Lag-vinduet bliver den flydende markering nu
en del af det indsatte tomme transparente lag.













Modul 5

Gem billedet som en GIMP fil under navnet planeter.xcf og husk at gemme
regelmæssigt i det følgende.
Opret et nyt tomt transparent lag med navnet Saturn.
Luk billedvinduet med den beskårne og skalerede jord.
Åbn billedet AC81-7004_a.jpg (Saturn).
Billedet skal ikke beskæres, men blot skaleres til 300x200 billedpunkter.
Kopier Saturn og indsæt det midt i planeter.xcf uden at flytte det indsatte billede. Tag
dig ikke af en evt. overlapning af billedet af jorden. Det kan du regulere ved at flytte
Saturn laget bagerst senere.
Vælg menuen Lag | Forankr lag.
Luk billedvinduet med den skalerede Saturn.
Opret et nyt tomt transparent lag med navnet Jupiter.
Åbn billedet AC79-0143-3_a.jpg (Jupiter).
Beskær kvadratisk tæt til planeten og skaler til en sidelængde på maks. 170 billedpunkter.
Kopier Jupiter og indsæt i billedet med de to andre planter.

© Carl Madsen
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Flyt Jupiter (med samme teknik som Jorden) ned i højre hjørne af planetbilledet.
Vælg menuen Lag | Forankr lag.
Flyt evt. Saturn laget bagerst, hvis billedet af Saturn overlapper billedet af Jorden.



Prøv om du kan reparere områderne omkring Jupiter og Saturn med malerspanden. De er
ikke helt sorte.
Gem billedet med lagene og luk alle øvrige åbne billedvinduer.



Fritlægning
Du skal nu prøve at anbringe en mand på Saturn. Først skal billedet af manden fritlægges fra den
sort baggrund.


Åbn billedet AC94-0261-8_a.jpg

Klik på
Udflydende markerings-værktøjet og klik i
billedet et sted i det mørke område tæt på kroppens omrids.
Bemærk at der kommer en masse hvide myrespor i billedet.
Markeringen er altså for upræcis – der er for mange forskellige
nuancer af sort i baggrunden.
Det første trin i processen er at beskære rimelig tæt indenfor
den sorte nuance tæt på kroppen.
Fjern myremarkeringen ved at vælge menuen
Rediger | Fortryd ’Marker udflydende’
( - eller nemmere: tast Ctrl+z).
Beskær derefter billedet tæt på manden
(se resultat af beskæringen på næste side).
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Klik på
Udflydende markerings-værktøjet. Hæv Tærskel værdien
fra 15 til 20 (midt i Værktøjskassen) og klik igen i billedet et sted i det
mørke område tæt på kroppens omrids. Nu gik det forhåbentlig lidt bedre
med myresporene.
Hold Skift nedtrykket og klik samtidig i det sorte område mellem mandens
venstre arm og kroppen samt nederst ved fødderne. Det er metoden til at
udvide markeringen med flere usammenhængende områder.
Vælg menuen Markér | Invertér (du markerer det modsatte af det sorte
område = manden).
Vælg menuen Rediger | Kopiér (Ctrl+c).







Åbn billedet AC81-7004_a.jpg (Saturn).
Opret et nyt tomt transparent lag.
Vælg menuen Redigér | Indsæt (Ctrl+v).
Vælg menuen Lag | Forankr lag og flyt
(vælg flytteværktøjet) manden ned som vist
her til højre.
Vælg menuen Lag | Lag til billedstørrelse.
Du skal ikke lukke, men blot gemme under et
nyt navn i GIMP filformatet .xcf og fortsætte
med opgaven herunder.

Opgave
Opgave 5.2
 Opret et nyt tomt transparent lag i ”Saturn med mand billedet”.
 Vælg Redigér | Indsæt. Forhåbentlig kommer manden ind i en ny kopi, da han stadig
gerne skulle være i kopiholderen.
 Vælg skaleringsværktøjet. Lav manden mindre ved at holde Ctrl nede, medens du
trækker i en af markeringens hjørner. Så bevarer du forholdet mellem sidelængderne.
 Flyt manden med flytteværktøjet. Husk at vælge Lag under værktøjsindstillinger.
 Vælg menuen Lag | Forankr lag, når du har flyttet manden hen, hvor du vil have ham.
 Vælg menuen Lag | Lag til billedstørrelse.
 Efter gentagne gange kan du måske lave en hel folkevandring til Saturn!
 Gem resultatet.

Modul 5
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Modul 6 - Filtre
Filtre bruges til at tilføje en række spændende effekter til billeder, grafik og tekster.


Start med en tur på internettet og besøg GIMP siden på www.carmas.dk
Find undermenuerne Filtre i GIMP og Alpha to Logo eller brug de direkte link på
GIMP siden under Modul 6. På Alpha to Logo siden kan du også finde billeder, der er
fremstillet ved hjælp af de værktøjer, der ligger gemt i menuen Fil | Opret (se side 14).

Besøget på hjemmesiderne skulle gerne give dig et indtryk af de mange muligheder, der er i
vente i de kommende opgaver. I eksemplerne på internettet har jeg valgt grundindstillingerne i
brugen af de fleste filtre, men mange filtervinduer har masser af skydeknapper og talværdier, der
kan justeres og ændres. Antallet af indstillingsmuligheder og variationer virker uendelige.
Brug internetsiderne som supplement til kursusmaterialet og se de mange farver, der måske ikke
ses på papiret, hvis printet er i sort/hvid. Det skulle gerne gøre det lettere for dig at finde frem til
det filter, du lige har brug for til en bestemt opgave.
Det er ikke helt lige meget, hvordan grundbilledet skal være for at få fuldt udbytte af et filter.
I nogle tilfælde kan hele billedets rektangulære område være udfyldt, i andre tilfælde, skal du
bruge fritlagte områder med transparent baggrund for at få et tilfredsstillende resultat. Dette
gælder generelt for brugen af den række filtre, der er under menupunktet Alpha to Logo, der har
fået en særskilt side på internettet.
NB Mange filtre virker ikke på GIF billeder og lignende indekserede billed-formater.
Løsningen er at lave billedet om til RGB formatet via menuen Billede | Tilstand | RGB.

Filtre
Filtrene aktiveres via menuen Filtre.
I eksemplerne på internetsiden er de udvalgte filtre anvendt på det samme billede af en solsikke.
Du kan højreklikke på originalbilledet af solsikken, vælge Gem billede som… og gemme
billedet i mappen med GIMP-filer. Så kan du afprøve de viste filtreringer på egen hånd.
Når du er blevet fortrolig med brugen af nogle af filtrene kommer en anden spændende mulighed
– nemlig at kombinere flere filtre – altså tilføje samme billede flere på hinanden følgende filtre.
Se et par filterkombinationer nederst på hjemmesiden med filtereksempler.

Lys på Jorden



Åbn billedet AS17-148-22727.jpg
Vælg menuen Filtre | Lys og skygge | Lighting Effects…

Så mange indstillingsmuligheder kan der
være i et enkelt Filter!
I Eksempelvinduet er der en lille blå prik, du
kan flytte med musen hen til det sted, hvor
lyslægningen skal være mest intens.
Afslut Lyseffekter med klik på O.k.
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Hvis du ikke er helt tilfreds med resultatet, kan du altid
fortryde (Ctrl+z) og prøve igen med lyslægningen i en
anden placering og måske med en anden indstilling.
Gem og luk billedet, så du er klar til næste øvelse.

Jordkloden i relief



Åbn igen billedet AS17-148-22727.jpg
Vælg menuen Filtre | Forvrængninger | Emboss…

Brug eksempelvinduet til at scrolle rundt i billedet og se
resultatet af indstillingerne, inden du afslutter.

I eksemplet er beholdt valget Relief.
Prøv evt. Højdekort bagefter.
De tre skydeknapper giver et utal af muligheder.
Afslut Relief-vinduet med klik på O.k.

Opgave
Opgave 6.1
 Prøv nu selv at bruge nogle af
de mange forskellige filtre på:
1 - billeder fra kursusmaterialet
2 - dine egne billeder
3 - billeder fra internettet

Modul 6
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Lav tekst til billeder med Logos
GIMP kan med en nem automatik fremstille spændende varianter af tekst som et billede.
Vælg menuen Fil | Opret | Logos | Comic Book…
Skriv fx Anders And som tekst.
Og klik på O.k.

I lagvinduet kan du se, at der er genereret 4 lag til teksten.
Prøv at tænde og slukke for hvert lag og få et indtryk af
hvordan billedet af teksten er opbygget.


Afprøv selv flere af de mange Logos fra menuen Fil | Opret | Logos | …
Prøv også at ændre på de mange indstillingsmuligheder i nogle af Logos vinduerne.

Mere om tekst til billeder
Du kan bruge GIMP til at lave dekorative enkeltstående tekster eller som et øvre lag på et andet
billede. I øvelsen herunder prøver du først at lave en sort tekst på en transparent baggrund og
efterfølgene indsætte teksten på et billede.


Start GIMP og vælg Fil | Ny...

Vælg en billedstørrelse på 500x100 punkter.
Klik og udfold Avancerede indstillinger.
Vælg Gennemsigtighed i rubrikken Udfyld med:
Afslut med klik på O.k.



Klik på

Tekstværktøjet i Værktøjskassen.

Klik midt i det tomme Billedvindue og se
Tekstredigeringsvinduet poppe op.
Skriv Silkeborg i Tekstredigeringsvinduet.
Du kan nu se teksten bagved i Billedvinduet.
Klik på Luk Tekstredigeringsvinduet.
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Midt i Værktøjskassen kan du regulere skrifttype, -størrelse, -farve
mv. Find en spændende skrifttype og lav tekststørrelsen til ca. 70.
Skriftfarve vælges her.

Klik på
flytteværktøjet i Værktøjskassen.
Knappen Lag og Flyt det aktive lag skal være aktiveret.
Flyt teksten ind midt i Billedvinduet.

Som du ser, er myremarkeringen af teksten mindre end
baggrunden af billedvinduet.
Vælg menuen Lag | Lag til billedstørrelse og bemærk at
myremarkeringen nu udfylder hele billedvinduet.






Gem teksten som silkeborg.xcf (GIMP billedformatet med lag).
Marker og kopier det øverste lag med bogstaverne.
Åbn vinterbilledet IM001852.JPG og vælg menuen Rediger | Indsæt
Flyt teksten ned i området med vandet. Se eksempel herunder.
Vælg menuen Lag | Forankr lag, gem (under nyt navn i GIMP formatet) og luk billedet.

Fortsæt med billedet af Silkeborg teksten.
Vælg menuen Filtre | Alpha to Logo og prøv en af de
mange muligheder. Brug evt. hjemmesiden til at udvælge
det filter, du ønsker at afprøve.
Hvis du med det samme vil prøve et andet filter, kan du fortryde ved at vælge Redigér | Fortryd
(Ctrl+z), så du kommer tilbage til startteksten og får mulighed for at vælge et andet filter.
Til nogle filtre er der brug for et større frit baggrundsområde til billedet.
Det letteste er at lave dette fra starten, inden du skriver teksten.
Du kan evt. efterbehandle teksten
ved at ændre på perspektiveringen.

Modul 6
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Kurvebøjning
Et andet spændende filter til forvrængning af tekst og billeder
er Kurvebøjning. Med filtret kan du frit forme og bøje tekst
og billeder.



Åbn teksten silkeborg.xcf (eller lav en ny tekst).
Vælg menuen Filtre | Forvrængninger | Curve Bend...

Start med at sætte flueben ved Automatic preview.
Så kan du nemlig se resultatet af dit arbejde med det
samme i miniature vinduet.
Træk derefter med musen forskellige steder i linien i
midten af vinduet. I første omgang bøjer og regulerer
du tekstens øverste kant.
Skift til Nedre ved museklik og bøj nu den nederste
kant af teksten.
Skift mellem Øvre og Nedre og regulér billedet indtil
du er tilfreds. Afslut med klik på O.k.
Her er kurvebøjningen efterfulgt af et filter.

Fotos udsat for kurvebøjning kan blive helt
surrealistiske. Herunder er Hjejlen kommet i høj sø.

Opgave
Opgave 6.2
 Lav billeder med dit eget navn efter de to viste metoder. Du må selv sjusse dig til
bredden, der jo afhænger af, hvor mange bogstaver dit navn indeholder.
Måske kan billedet bruges til et visitkort eller et personligt brevpapir.
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Jordklode med global opvarmning.




Åbn billedet af jorden AS17-148-22727.jpg.
Klik på tryllestaven i Værktøjskassen. En tærskelværdi på 15 er fin.
Klik i det sorte område tæt på jordkloden.

Som du ser, omslutter myresporerne pænt jordkloden.
Bemærk, at det er det sorte område, der i øjeblikket er markeret.




Klik derfor på Markér | Invertér (markeringen skifter fra det nuværende sorte
markerede område til en markering af selve jordkloden).
Klik Redigér | Kopiér (Ctrl+c).
Klik Redigér | Indsæt som | Nyt billede.

Du får nu et nyt billedvindue med jordkloden på en transparent baggrund.



Vælg menuen Filtre | Alpha to Logo | Glowing Hot…
Klik O.k. i Glowing Hot vinduet.

Glowing Hot scriptet sletter jordkloden og
laver et glødende lag lige uden for kanten
af det område jordkloden tidligere
dækkede.

Markér (klik på) det øverste lag i Lagvinduet og indsæt et nyt gennemsigtigt lag.
Klik Redigér | Indsæt (Jordkloden skulle
gerne stadig være i udklipsholderen).
Jordkloden ligger nu tæt til den varme rand
og jorden ser varm og glohed ud.
Vælg menuen Lag | Forankr lag.





Modul 6

Du kan evt. tilføje lidt lyslægning fra Filtre menuen
Gem billedet i GIMP filformatet.
Luk billedet.
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Tekst på billede, filtre og lag
Du skal nu prøve at lægge en filtreret tekst på et billede og arbejde med flere lag.


Åbn GIMP billedet bananer.xcf

Som du kan se i titellinien er billedets størrelse 1207x892 pixels
Opgaven er nu at fremstille en tekst Banana split, der passer til billedet i størrelse
Til teksten skal bruges effekten Filtre | Alpha to Logo | Glossy...
Vælg Fil | Ny…
Billedstørrelsen foreslås til den samme som banan
billedet. Det skal ændres.
Lav størrelsen til 1000x200 billedpunkter.
Udfold de Avancerede indstillinger og vælg
Gennemsigtighed ved Udfyld med:
Klik på O.k.



Klik på

Tekstværktøjet i Værktøjskassen og klik midt i det tomme billede.

Skriv teksten Banana split i Tekstredigeringsvinduet.

Vælg i Værktøjskassen en passende skrifttype og –størrelse, der fylder
billedfladen ud. Det er ikke sikkert, at du har den viste type på din pc.
Husk at lukke vinduet Tekstredigering.
Brug flytteværktøjet til at placere teksten som vist her.
Det skal være lidt friplads til højre og under teksten til
den skygge, der genereres automatisk af filtret.
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Vælg menuen Lag | Lag til billedstørrelse, så teksten går helt ud til kanten af
baggrundsområdet.
Vælg menuen Filtre | Alpha to Logo | Glossy... og klik O.k.
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Bemærk, at baggrunden er hvid. Den skal fjernes.

I Lag-vinduet kan du se alle de lag, det valgte filter
laver helt automatisk for at opnå den ønskede effekt.
Marker laget med den hvide baggrund og klik på
Slet lag knappen i Lag-vinduet

Nu er billedet af skriften i orden.

Hvis du gemmer tekstbilledet i GIMP’s .xcf billedformat vil lagdelingen bevares, så de senere
kan redigeres individuelt. I denne opgave smeltes lagene i billedet med teksten sammen.






Klik på (marker) det øverste lag i Lag-vinduet og vælg menuen Lag | Forén nedad…
flere gange i træk, indtil du ikke kan udføre funktionen mere. Hold samtidig øje med
Lag-vinduet og se, at antallet af lag reduceres med én, hver gang du vælger menuen.
Vælg Redigér | Kopiér (Ctrl+c) i Billedvinduet med teksten.
Skift til Billedvinduet med bananerne og vælg Redigér | Indsæt (Ctrl+v).
Brug nu værktøjer til at flytte, transformere og dreje teksten, så den kommer til at stå
præcis, som du ønsker det.
(midten til venstre).
Afslut med klik på Nyt lag knappen i Lag-vinduet
Nu bliver den flydende tekst forenet med et nyt lag uafhængigt af bananerne.

Du kan nu på egen hånd fx tilføje et nyt hvidt lag og
sænke laget til baggrund i lag-hierarkiet eller finde et
billede af en tallerken på internettet som skaleres til en
passende størrelse og bruge den som baggrunds-lag
under bananerne.
Tip - lav en Google billedsøgning på ordet plate.

Modul 6
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Opgave
Opgave 6.3
 Åbn billedet med den glohede jord.
 Lav et nyt billede i en passende størrelse til en tekst.
 Skriv en tekst efter eget valg.
 Lav en Filtre | Alpha to logo effekt på teksten.
 Kopiér teksten over i billedet af jorden på samme måde som i bananopgaven.

Indsæt tekst direkte på et billede
Du kan sagtens indsætte tekst direkte i et nyt lag oven på et billede, såfremt du ikke har brug for
at anvende et filter på teksten. Brugen af filtre kan i mange tilfælde lave utilsigtet om på det
bagved liggende billede.

Opgaver
Opgave 6.4
 Åbn billedet AS17-148-22727.jpg


Klik på

Tekstværktøjet i Værktøjskassen og klik midt i billedet.

Skriv teksten Moder Jord. Du kan sagtens lave linieskift i teksten
ved at taste Enter som i almindelig tekstbehandling.
Husk at vælge passende skrifttype og –størrelse og ikke mindst en
lys tekstfarve midt i Værktøjskassen.
Det er ikke sikkert, at alle skrifttyper kan håndtere danske
bogstaver (= nogle kan give æ, ø og å problemer).

Tekstmarkeringen forsvinder hvis du vælger et andet værktøj – fx
det rektangulære markeringsværktøj. Afslut med lag foren nedad.
Opgave 6.5
 Åbn nu selv en række billeder fra kursusmaterialet, egne fotos eller billeder hentet fra
internettet og tilføj tekst med eller uden brug af Filtre.
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Modul 7 - Kloneværktøjet
Kloneværktøjet kan bruges til retouchering.
Værktøjet kopierer billedinformationer fra et sted i billedet til et andet.
Brugt kreativt kan værktøjet give mange nye spændende oplevelser med billedbehandling.

Fjern pletter



Start GIMP og åbn billedet AC81-7004_a.jpg (Saturn).
Zoom ind på billedet ved klik på zoom knappen eller markering af et rektangulært
område indeholdende de fire små prikker nederst i billedet.

Som du måske husker fra opgaven med
lag, var der fire små prikker på billedet
(her indrammet med fire hvide cirkler).
Opgaven går ud på at fjerne prikkerne.
På samme måde kan du i øvrigt fjerne
pletter på gamle (scannede) fotos, bumser
og rynker på portrætter og lignende
uønskede elementer på billeder.



Klik på

Kloningsværktøjet i Værktøjskassen.

Hold Ctrl tasten nede og klik i det sorte område tæt ved den første af de tre
lyse prikker. Du angiver nu, at det er dette område, du ønsker at kopiere
billedoplysninger fra.
Klik dernæst lige oveni den tilstødende lyse prik og mal med venstre
museknap nedtrykket oven i den lyse prik. Giv endelig ikke slip på
museknappen, inden du er helt færdig med processen.
Nu farves den lyse prik med de billedoplysninger, du angav med Ctrl i
starten. Du kan følge med i processen ved hjælp af to musemarkører på
skærmen. Et trådkors hvor du kopierer fra og en ottekant, hvor du tegner til.



Gentag processen med de to andre lyse prikker og den mørke prik på planeten. Husk at
gentage processen med Ctrl og museklik hver gang du går i gang med et nyt område.
På den måde sikrer du dig at du får en kopi af de nærmeste billedoplysninger.
Gem det retoucherede billede under et nyt navn.

Udtværingsværktøjet
Udtværingsværktøjet, der minder om en finger i våd maling, kan somme tider klare de
samme opgaver som kloningsværktøjet.



Modul 7

Åbn igen billedet AC81-7004_a.jpg (Saturn)
Vælg udtværingsværktøjet og prøv at tvære rundt i prikkerne med nedtrykket museknap.
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Andre retoucherings redskaber
Fire andre værktøjer til kloning og retouchering er:
Helingsværktøj
Perspektivkloningsværktøj
Sløring/skarphed-værktøj
Lysne-/brændeværktøj

Du kan læse lidt mere om værktøjerne i Modul 1 i afsnittet
om Værktøjskassens mange knapper på side 12.

Den kreative kloning
Man kan klone fra et billede til et andet.
Åbn billederne 000000ee.jpg og ERPH1_fl.jpg i hvert sit
billedvindue i GIMP.



Vælg samme zoom-% for begge billeder.

Ved at se billederne med samme zoom-%, kan du bedre sammenligne de faktiske størrelser.
I dette tilfælde er hovedet på det lille dyr og det gule i en af blomsterne heldigvis omtrent lige
store. Hvis det ikke er tilfældet, må du skalere det ene af billederne, hvis du vil nå frem til
samme resultat, som vist her i opgaven.
Vælg
Kloneværktøjet.
Læs evt. om valg af penselstørrelse i Modul 5 på side 30.
Tast Ctrl og klik lige midt i hovedet på det lille dyr.
Skift til blomsterbilledet og mal med nedtrykket venstre
museknap fra midten i et af de gule blomster.
Slip endelig ikke musen under arbejdet – så går det galt.
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Klon med mønstre
Der findes et utal af mønstre, der kan bruges til direkte at udfylde områder af et billede.
 Åbn blomsterbilledet ERPH1_fl.jpg
Vælg kloneværktøjet.
Vælg en passende stor penseltype.
Vælg Mønster.

Du kan vælge mønstertype og penselstørrelse direkte nederst i Lag-vinduet.
Vælg mønstertype og evt. penselstørrelse nederst i Lag-vinduet.
I eksemplet er valgt et leopardlignende
mønster.

Nu kan du klone Leopardblomster
ved at male med nedtrykket venstre
museknap oven på blomsterbilledet.
Gem billedet under et nyt navn.

Udfyld med farve eller mønstre
Spandudfyldningsværktøjet kan bruges til at skifte farve på et
ensfarvet område eller fx udfylde med et mønster.


Åbn fiskebilledet 000000f0.jpg

Vælg en passende forgrundsfarve, klik på Malerspanden og klik på
den ensfarvede baggrund i fiskebilledet. Sådan kan du skifte
baggrundsfarve på et ensfarvet billede. Prøv med andre farver.
Husk evt. justering af Tærskel værdien (15-20).
Bestem fyldtypen i Værktøjskassen.
Prøv at skifte farven ud med et mønster.
Vælg Mønsterudfyldning midt i Værktøjskassen.

Modul 7
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Vælg noget træværk (Pine) nederst i Lag-vinduet.

Opgaver

Afslut med at klikke på baggrundsområdet bag fisken.
Fortryd evt. (Ctrl+z) og prøv med et par andre mønstre.
Gem fiskebilledet under et nyt navn.

Opgave 7.1
 Find et godt blomsterbillede og brug et foto af dig selv til at lave en god kloning til en fin
fødselsdagsinvitation.
 Gem billedet.
Opgave 7.2
 Åbn billedet eaglea.jpg
 Prøv om du kan bruge Malerspanden til at udfylde baggrunden bag ørnen med et
mønster. Du kan hæve værdien på Tærskel for at det kan lykkes. Husk at fortryde først,
inden du ændrer Tærskelværdi og prøver igen.
 Gem det ændrede billede under et nyt navn.
Opgave 7.3
 Åbn billederne 000000ee.jpg og
AC91-0210-10_a.jpeg
 Skalér billedet 000000ee.jpg til halv størrelse.
 Udskift astronautansigtet med dyreansigtet ved hjælp
af kloneværktøjet.
 Gem det klonede billede under et nyt navn.
Opgave 7.4
 Find et passende billede af en bil på internettet, hvor du kan skifte eller lave et helt nyt
ansigt til føreren. (lav en billedsøgning på Google og brug søgeordet bil eller car).
 Sæt et dyr eller et andet billede bag rattet ved
hjælp af kloneværktøjet.
 Gem det klonede billede.
Opgave 7.5
 Åbn billederne eaglea.jpg
og IM001276.JPG
 Prøv om du kan klone en helt ny dyreart.
 Gem det nye billede under et fantasifuldt navn.
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Modul 8 - Mere om lag og fritlægning


Åbn billedet 10060919.jpg

Du skal nu opdele billedet i to selvstændige lag
1- Himlen som baggrund.
2- Skyer, raket, affyringsrampe m.m. som forgrund.
Mellem disse to lag skal planeten Saturn sættes ind, så det ser ud som om, at Saturn ligger bag en
sky eller raketten, men foran himlen – en slags 3D virkning.
Vælg
Udflydende markerings-værktøj og
klik i det blå område.
I første omgang måtte jeg fortryde (Ctrl+z) og
skrue op for Tærskel: værdien (til ca. 45) og
klikke en gang mere.
Men der mangler (måske) noget i markeringen.

Du kan udvide markeringen ved klik på
Rektangulær markerings-værktøj og med
nedtrykket Skift tast tegne et par rektangulære
områder, der inkluderer manglende områder i
toppen eller andre steder på billedet.
Ellipse- og
lassomarkeringsværktøjet
kan naturligvis anvendes på samme måde.

Du skulle helst ende med at hele det blå
himmelområde er omkranset med myrespor.
Vælg menuen Marker | Invertér, så det
markerede område skifter fra himlen til det
modsatte - raket, skyer, affyringsrampe mv.
Vælg menuen Redigér | Kopiér, så det
markerede område bliver kopieret.

Modul 8
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Klik på
Nyt lag… knappen i Lag-vinduet
og indsæt et lag med Gennemsigtighed.

Vælg menuen Redigér | Indsæt. Der er ikke
meget at se i Billedvinduet af denne operation.

I Lag-vinduet kan du imidlertid se både det nye lag og det
nyindsatte flydende lag.

Klik Forankr det flydende lag i Lag-vinduet.
Prøv at ”tænde og slukke” for det bagerste lag
ved klik på det lille øje. Slut af med ”tændt” øje.


Åbn billedet AC81-7004_a.jpg (Saturn).



Klik på



Nulstil til standardværdier knappen nederst til højre i Værktøjskassen
Klik på
så Tærskel: værdien, du ændrede tidligere, bliver ”nulstillet” til standardværdien 15.

Udflydende markerings-værktøj.

Klik i det mørke område tæt ved Saturns ring.
Hold Skift tasten nede og klik i det mørke
område inden i Saturn, der ikke kom med ved
den første markering (du tilføjer noget mere til
markeringen).
Tilføj også området under Saturn til markeringen.
Vælg menuen Marker | Invertér.
Vælg menuen Redigér | Kopiér.
Vælg menuen Redigér | Indsæt som | Nyt
billede.
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Det nye billede indeholder en sort omkransende
rand, der skal skæres væk.
Du kan godt lukke det oprindelige billede af
Saturn. Det skal ikke bruges mere.

Vælg
Beskæringsværktøjet og anbring
skærestregerne så tæt til Saturn som muligt uden
at få noget af det sorte omkransende område med.
Udfør beskæringen.
Fjern eventuelle småpletter med
Viskelæderværktøjet.

Vælg menuen Billede | Skalér billede… i
Billedvinduet og skaler til en bredde på 200
billedpunkter (højde følger automatisk med) og
behold opløsningen på 72 punkter/in.






Vælg menuen Redigér | Kopier i Billedvinduet med den fritlagte, beskårne og skalerede
Saturn.
Skift til Billedvinduet med raket mv.
Opret et nyt lag med Gennemsigtighed og klik Redigér | Indsæt i Billedvinduet med
raketten.
Klik på Forankr flydende lag i Lag-vinduet.

Klik på
Flytteværktøjet i Værktøjskassen.
Husk at aktivere Flyt det aktive lag.

Modul 8
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Flyt laget med Saturn til et passende sted i
billedet.
Du kan fjerne den gule stiplede linie ved at vælge
menuen Lag | Lag til billedstørrelse.
Størrelsen af det indsatte lag med Saturn får nu
samme størrelse som billedet, det er indsat i.

Klik og marker Saturn-laget.
Klik på
Sænk lag knappen så Saturn-laget
flyttes ind mellem raket-laget og himmel-laget.


Lav et par forslag. Husk at gemme billedet i GIMP filformatet, så du kan åbne det og
ændre det en anden gang.

Opgave
Opgave 8.1
 Åbn billedet AC79-0143-3_a.jpg (Jupiter).
 Gennemfør fritlægning, beskæring og skalering af Jupiterbilledet og indsæt planeten
dekorativt et passende sted mellem de øvrige lag fra ovenstående øvelse.
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Modul 9 - Fritlægning med ekspresmaske
Fritlægningsværktøjerne
Udflydende markerings-værktøj (tryllestaven) og
Markér
efter farve-værktøjet er hurtige og effektive, hvis baggrundsfarven er jævn og ensartet.
Billeder med nuancerede og skiftende baggrunde skal fritlægges med andre værktøjer.
Ekspresmaske er en af dem.
Åbn billedet 211019.jpg
Du skal nu prøve at fritlægge portrættet (fjerne baggrunden på
billedet) ved hjælp af ekspresmaske værktøjet.
Klik på lassoværktøjet
Fri markerings-værktøj og tegn
med nedtrykket museknap et omrids omkring og tæt på billedet.
Der sker ingenting ved, at du kommer til at tegne lidt ind over
billedet, der skal fritlægges.
Du kan roligt tegne uden for billedrammen helt ud i
programvinduet uden for billedområdet i bunden og nederst til
højre, hvor du skal markere helt til kanten af billedet.
Vælg menuen Marker | Slå ekspresmaske til/fra.
Nu bliver området udenfor markeringen farvet rødt.
Du kan nu tegne og viske ud med den røde farve og dermed
tilføje eller fjerne det markerede område. Du kan altså regulere
markeringen ved en simpel farvelægning.
Zoom kraftigt ind, vælg
Malerpenselværktøjet, nulstil
For- og baggrundsfarven og mal nu den røde markering helt tæt
til figuren. Husk at skifte til en mindre penselstørrelse, når du
skal ind i krogene på figuren.
Visk ud-værktøjet til at fjerne den røde farve igen,
Brug
hvis du kommer til at farve for langt ind over figuren.
Det er et tålmodighedsarbejde.
Slip musen og slap af med jævne mellemrum.






Modul 9

Vælg igen menuen Marker | Slå ekspresmaske til/fra, når
du er færdig med malearbejdet. Når ekspresmasken slås fra,
fjernes den røde farve og efterlader en markering, der følger
det farvede område. Hvis du ikke er tilfreds med markeringen,
slår du blot ekspresmasken til og maler videre.
Vælg menuen Redigér | Kopiér.
Vælg menuen Redigér | Indsæt som | Nyt billede.
Du får nu et nyt billede med det kopierede fritlagte område på
gennemsigtig baggrund.
Gem det fritlagte billede i GIMP filformatet, så du kan
arbejde videre med det senere.
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Fritlægning ved brug af viskelæder og alfa kanal.
Når du skal arbejde med gennemsigtighed (transparens) i et billede, skal billedet have tilføjet en
Alfakanal. Alfakanalen tilføjes automatisk, når du lægger billedet ovenpå et gennemsigtigt lag
som i forrige opgave. Når du åbner et almindeligt .jpg billede, indeholder det ingen alfakanal.
Hvis du bruger viskelæderet på et billede uden alfakanal, efterlader
viskelæderet baggrundsfarven i det udviskede område.
Hvis du tildeler billedet en alfakanal, efterlader viskelæderet en
gennemsigtig baggrund i det udviskede område.
Gennemsigtigheden ses på de små skaktern i billedet.
Åbn billedet 239099.jpg.
Klik på fanen Kanaler (Åbn vinduet kanaler) øverst i Lag-vinduet.
Billedet indeholder fra start tre farvekanaler, rød, grøn og blå.

Vælg
Viskelæderværktøjet og prøv at viske lidt i øverste højre
hjørne af billedet. Den del af billedet skal alligevel ikke bruges.
Vælg menuen Lag | Gennemsigtighed | Tilføj alfakanal.

Se igen på fanen Åbn vinduet kanaler øverst i Lag-vinduet. Billedet
indeholder nu foruden de tre farvekanaler, rød, grøn og blå en ny kanal,
Alfa. Det er den kanal, der skaber gennemsigtighed.
Prøv at bruge viskelæderet igen i øverste højre hjørne.
Læg mærke til at det udviskede område nu bliver gennemsigtigt.

Brug lassoværktøjet
Fri markerings-værktøj som i den sidste
øvelse og tegn et omrids omkring og tæt på billedet af pigen til venstre.

Vælg menuen Marker | Inventer for at markere alt det, der er udenom
pigen.
Vælg menuen Rediger | Klip (Ctrl+x) og du fjerner derved det meste af
omgivelserne.
Vælg menuen Marker | Intet for at fjerne markeringen.

52

© Carl Madsen

Modul 9

Fritlægning med hurtigmaske

Billedbehandling med GIMP

Zoom tæt på og vælg
Viskelæderværktøjet
Du fjerner områder i billedet ved at viske almindeligt og genskaber
områder i billedet ved at holde Alt tasten nede, medens du visker.

Gem det fritlagte billede i GIMP filformatet.

Opgaver
Opgave 9.1
 Åbn billedet 07a-earth.jpg (Jorden).
 Åbn (hvis de ikke allerede er åbne) de to fritlagte billeder fra
øvelserne herover.
 Skalér de fritlagte billeder til passende størrelser og indsæt dem
som nye lag over jorden, som vist herunder.

Opgave 9.2
 Find Mona Lisa på internettet (linket finder du på GIMP siden på www.carmas.dk):
www.stwing.upenn.edu/~lpottle/Mona.jpg
 Fritlæg Mona Lisa og slut af med to billeder - et af Mona Lisa - og et af baggrunden.
 Gem begge billeder i GIMP filformatet.
 Bring den fritlagte (frigjorte!) Mona Lisa og manden fra portrættet herover ind på det
samme billede. Måske skal en af dem spejlvendes, så de kigger mod hinanden. Find selv
en passende baggrund.
 Lav baggrundsbillet fra Mona Lisa billedet (men uden Mona) om til et sort/hvidt billede
fra menuen Billede | Tilstand | Gråtoner, skalér billedet til en passende størrelse i mm
til udskrift på A4 papirstørrelse (210x297 mm) og udskriv billedet fra GIMP.
 Kan du med simple blyantsstreger samle det udskrevne landskab bag Mona Lisa billedet?

Modul 9
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Modul 10 - Gennemsigtighed
I modul 7 (om retouchering) prøvede du at klone billedinformationer fra et billede til et andet
ved at tegne hovedet af et lille dyr i midten af en blomst. Den opgave kunne også løses ved at
anbringe to billeder over hinanden i lag og derefter gøre et område i det øverste billede
gennemsigtig, så det nederste billedes informationer ses igennem det øverste.






Åbn billedet 181038b.jpg (skal være det nederste lag i hierarkiet).
Vælg menuen Fil | Åbn som lag… (åbner nu billedet som et nyt lag i samme
Billedvindue).
Vælg og åbn billedet 091082.jpg.
Vend laget til højformat ved at vælge menuen Lag | Transformering | Roter 90° med
uret (et eksempel på at lagene kan billedbehandles uafhængigt).
Tildel laget en alfakanal med menuen Lag | Gennemsigtighed | Tilføj alfakanal.

Vælg fanen Lag (Åbn vinduet lag) i Lag-vinduet og marker det
øverste lag med kiwi frugten.
Træk skyderen, der regulerer Opacitet (ugennemsigtighed) hen til
ca. 60
Markér nu baggrundslaget med pigen i Lag-vinduet.
Du kan nu klart ane billedet af pigen bag ved kiwi billedet.

Klik på
Flytteværktøjet. Sørg for at knappen
Lag er
nedtrykket, og der er valgt Flyt det aktive lag i Værktøjskassen.
Klik midt i ansigtet på pigen og træk ansigtet ned midt i kiwi
frugten.
Du flytter med pigen fordi, det er det nederste lag, der er markeret,
og du har valgt at flytte med det aktive lag.
Vælg menuen Lag | Lag til billedstørrelse (ændrer
myresporsmarkeringen af pigen til hele billedrammen). De
billedinformationer fra pige billedet, der blev trukket ned under
billedrammen i det ikke synlige område er nu samtidig slettet.
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Klik på (markér) det øverste lag i Lag-vinduet (kiwi frugten).




Vælg
Viskelæderværktøjet i Værktøjskassen.
Vælg en god stor penselstørrelse til viskelæderet.
© Carl Madsen
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Kør rundt med viskelæderet med nedtrykket venstre museknap lige
over pigens ansigt i kiwi billede-laget.
Du skaber nu fuld Gennemsigtighed i området af kiwibilledet. Du
sletter ikke billedinformationer, men skaber blot gennemsigtighed.
Hvis du kommer til at viske for meget ud, kan du blot genskabe
området ved at holde Alt tasten nede samtidig med, at du visker.
Husk at slippe museknappen inden du holder Alt nede og visker
videre. Så synliggøres billedinformationerne igen.
De bliver Ugennemsigtige, som de var fra begyndelsen.
Hvis du klikker på det lille øje til venstre for det nederste lag i
Lag-vinduet (og dermed fjerner synligheden af pige billedet), kan
du tydelig se, om du har områder, du mangler at viske ud.
Tænd og sluk regelmæssigt for det nederste lag i arbejdsprocessen.

Tip
Du kan bruge skydeknappen, der regulerer Opacitet, når som helst i processen. Husk at markere
det øverste lag, der skal reguleres, i Lag-vinduet først!
Råd om pensler.
Den store sorte indrammede penseltype er god til at slette det
indvendige, der skal fjernes helt, medens de mere diffuse
penseltyper i rækken nedenunder er gode til at bestryge kanterne
med, så de ikke bliver så skarpe – de bliver antialiserede –
fremstår med bløde overgange.


Gem billedet i GIMP filformatet, når du er tilfreds med arbejdet.

Opgave
Opgave 10.1
 Brug kloneredskabet til at fjerne (retouchere)
nogle af de mange små pletter i kiwibilledet.

Modul 10
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Modul 11 - Masker
Brugen af masker er en anden metode til at skabe gennemsigtighed og dermed overgange fra et
billede til et andet. Den nemmeste måde at forklare maskerne på er ved at prøve at arbejde med
dem. Så derfor - direkte til sagen.
Jeg har på forhånd undersøgt billedstørrelserne for de to billeder, der skal bruges. Billedet
091017.jpg er på 733x492 billedpunkter og billedet 091095.jpg er på 740x489 billedpunkter.
En mindste fælles størrelse for de to billeder kan fx være 730x480 billedpunkter.
Vælg menuen Fil | Ny… og opret et nyt tomt billede
med målene 730x480 billedpunkter og Udfyld med:
Gennemsigtighed.





Vælg menuen Fil | Åbn som lag… og åbn billedet 091017.jpg.
Vælg menuen Lag | Forén nedad så billedet bliver integreret med baggrundslaget.
Vælg menuen Fil | Åbn som lag… og åbn billedet 091095.jpg.

Disse to billeder skal bruges til at eksperimentere med Masker.
En maske er en del af laget og masken kan bruges til at regulere Gennemsigtigheden af
laget. Der er ingen grænser for antal lag og antal masker - det skulle da lige være
computerens hukommelse.


Vælg menuen Lag | Maske | Tilføj lagmaske…

Det foreslåede valg er helt fint.
Det betyder at masken, der bestemmer
gennemsigtigheden er Ugennemsigtig i hvidt farvede
områder og Gennemsigtig i sort farvede områder. I
gråtonede områder er der altså delvis gennemsigtighed.

Klik på Tilføj.
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Du kan se den nye lagmaske som et lille hvidt ikon
(farven er som udgangspunktet altså ugennemsigtig) til
højre for ikonet for laget med billedet. 091095.jpg.

Vælg blandingsværktøjet Udfyld markeret område
med en farveovergang i Værktøjskassen.
Du kan evt. nulstille alle indstillinger først i
bunden af Værktøjskassen, hvis du er i tvivl om der er
sket ændringer i indstillingerne.
Klik i feltet med Overgang.
Vælg Fg. til gennemsigtig
Nu er masken klar til en række eksperimenter.

Prøv at trække en vandret linie startende helt ude til
venstre og sluttende helt ude til højre i midten af billedet
som beskrevet lige herunder.
Start her. Hold venstre museknap nede og træk.
Slut her. Slip museknappen.

Du får nu et blandingsbillede af de to fotos.
Som det fremgår er det en overgang, der strækker sig
gennem hele det område, du markerede med musen
(=længden og retningen af den trukne linie).

Modul 11
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Masker

Vælg menuen Lag | Maske | Vis lagmaske.

Når Vis lagmaske er aktiv (synlig), ser du masken med
farveovergangen. Det sorte er det gennemsigtige
område, hvor billedet i det nederste lag ses mest, og det
hvide er det ugennemsigtige, hvor billedet i det øverste
lag ses mest.

Fortryd to gange via menuen Redigér | Fortryd
(eller 2 x Ctrl+z) så farveovergangen forsvinder.
Vælg menuen Lag | Maske | Vis lagmaske og se at
masken igen er helt hvid.
Prøv nu at trække en kort linie som vist i Billedvinduet.

Nu er Farveovergangen i et meget smalt område, der
svarer til længden af den trukne linie.

Vælg menuen Lag | Maske | Vis lagmaske, så
lagmasken deaktiveres, og du ser billederne igen.
Som du ser, er overgangen fra det ene billede til det
andet nu reduceret til det smalle område, hvor du
tegnede den sidste farveovergang.
Du kan altså selv regulere overgangenes bredde ved at
ændre på længden af den linie, du markerer
farveovergangen med.
Placering og retning ændrer du ved at starte et andet sted
på billedet med en anden retning.
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Fortryd to gange via menuen Redigér | Fortryd (eller 2 x Ctrl+z) så farveovergangen
forsvinder og masken igen er helt hvid og prøv med en ny overgang.
Skift i hele tiden mellem menuen Lag | Maske | Vis lagmaske, fortryd (lettest med
Ctrl+z), tegn nye farveovergange og se billederne ved at vælge Lag | Maske | Vis
lagmaske osv.
© Carl Madsen
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Herunder er vist tre eksempler på sammenhængen mellem masken og overgangen mellem
billederne.
Pilene på billederne af maskerne angiver hvor, i hvilken retning og hvor langt der er trukket med
nedtrykket venstre museknap henover billedet eller henover lagmasken.

Masken................................................................. og det tilhørende billede

Modul 11
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Kombinerede farveovergange
Du kan tilføje masken flere egenskaber ved at kombinere flere farveovergange.

Hav masken aktiv på skærmen (flueben i
menuen Lag | Maske | Vis lagmaske) og lav
en maske, der ser ca. sådan her ud.
Træk og slip som vist med pilen.

Tegn nu en overgang mere.
Du kan nemt tilføje flere
overgange i samme maske.

og se virkningen af masken på billedet.
Vælg menuen Lag | Maske | Vis lagmaske.

Du kan altid fortryde nogle gange og/eller arbejde videre.
I Værktøjsindstillingerne findes en række
indstillingsmuligheder til Blandingsværktøjet.
Prøv fx at folde ud ved Tilstand, Form og Gentag.
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Lav en ellipseformet gennemsigtighed i masken


Fortryd det nødvendige antal gange til masken igen er helt hvid
Vælg
Ellipsemarkering i Værktøjskassen og
tegn en ellipse midt i den hvide maske.

Vælg
Spandudfyldningsværktøjet i
Værktøjskassen og udfyld ellipsen med sort farve.
Skift til billedet ved at vælge menuen Lag | Maske |
Vis lagmaske.
Kanten på ellipsen er meget skarp.
Det havde vist været bedre med en mere gradueret
overgang.



Fortryd det nødvendige antal gange, indtil ellipsen og markeringen er helt væk.



Vælg

Ellipsemarkering på ny.

Vælg denne gang Udtynd kanter, skru op for
radius til ca. 60. Tegn igen ellipsen og fyld ud med
sort med malerspanden.





Skift til billedet ved at vælge menuen Lag | Maske | Vis lagmaske og se nu den bløde
overgang fra det ene billede til det andet.
Du kan også tegne direkte i lagmaskebilledet med de almindelige tegneredskaber.
Husk at sort farve giver gennemsigtighed og hvid farve giver ugennemsigtighed.
Gem et par af dine bedste resultater i GIMP billedformatet.

Modul 11
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Flere masker i samme billede
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Vælg menuen Fil | Ny… og opret et nyt billede med målene 730x480 billedpunkter og
Udfyld med Gennemsigtighed.
Vælg menuen Fil | Åbn som lag… og åbn billedet 091017.jpg.
Vælg menuen Lag | Forén nedad så billedet bliver integreret med baggrundslaget.
Vælg menuen Fil | Åbn som lag… og åbn billedet 091082.jpg.
Tilføj en lagmaske (Lag | Maske | Tilføj lagmaske…) til det øverste lag, vælg
blandingsværktøjet og lav et farveforløb i øverste venstre hjørne. Du behøver ikke at
skifte til lagmasken, som vist herunder. Det er bare lettere at anskueliggøre, hvor du skal
markere med musen, ved at vise det med en lille pil her direkte på lagmaskebilledet.




Vælg menuen Fil | Åbn som lag… og åbn billedet 091095.jpg.
Tilføj en lagmaske til det (nye) øverste lag og lav et farveforløb i nederste højre hjørne.
Som du ser, kan du arbejde med stakkevis af lag med hver sin maske.




Gem det færdige billede i GIMP filformatet under navnet: frugt.xcf.
Fortsæt med opgaven på næste side.
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Opgaver
Opgave 11.1
 Vælg menuen Fil | Åbn som lag… og åbn billedet 084072b.jpg.
 Skru op for gennemsigtigheden, så du kan ane kiwien i baggrunden og lav laget med
rosen mindre med skalér værktøjet.
 Vælg flytteværktøj og flyt rosen ned midt i kiwifrugten.
 Vælg Lag | Lag til billedstørrelse når rosen har den rigtige størrelse og placering.
 Flyt laget med rosen ned under laget med kiwien.
 Sluk for øjet i det øverste lag og lav gennemsigtighed midt i kiwien fx med viskelæderet.
 Måske får du brug for at skifte til roselaget og fjerne noget af omgivelserne. Brug alle
midler og værktøjer, du har lært om indtil nu, til at løse opgaven.

Opgave 11.2
 Åbn billedet Funny2.xcf (tegnet af og venligst udlånt til kurset af min søn, Allan).
 Læg mærke til de mange lag i Lag-vinduet.
 Marker hvert lag for sig og bemærk, at det er en regulering af Opacitet i de enkelte lag,
der skaber billedet.
 Prøv nu at ændre på indstillingen af Opacitet i de forskellige lag og prøv også at ændre
på rækkefølgen af lagene.
Opgave 11.3
 Vælg to billeder fra nogle af de tidligere opgaver, prøv at arbejde med maske og
farveovergange og skab en overgang mellem de to billeder.

Modul 11
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Modul 12 - Fritlægning med masker lavet af farvekanaler
I GIMP kan du arbejde med to typer af masker. Lag-masker som du prøvede i Modul 11 og med
farve-kanal-masker, som du skal prøve i dette Modul. Kanalmaskerne kan så omdannes til Lagmasker og dermed komme til at opfylde det formål, som lag-masken er god til – at tildele
gennemsigtighed og ugennemsigtighed for ønskede områder i et billede – altså fritlægning.
I de tidligere moduler har du prøvet at fritlægge med tryllestaven og hurtigmasken.
Denne gang bliver det lidt mere kompliceret. Opgaven går ud på at fritlægge modellen på
billedet, så der bagefter kan vælges en anden passende baggrund. I processen bruges en teknik,
der splitter billedet i tre farvekanaler Rød, Grøn og Blå. Kanalerne vil dog hver for sig opleves i
sort/hvid. De skal bruges til at undersøge billedet og finde den mest hensigtsmæssige farvekanal
- den farvekanal, der indeholde mest kontrast - til at fritlægge et område, der svarer til modellens
silhuet. Der kan så laves en sort/hvid maske, der kan bruges sammen med billedet, sådan at der
kun tillades gennemsigtighed for de informationer fra billedet, der udgøres af modellen.


Åbn billedet 181073b.jpg

På grund af den spraglede baggrund og dele af ansigtsfarver, der
matcher med baggrunden, har du ikke den store glæde af de
automatiske redskaber:

Udflydende markerings-værktøj og

Markér efter farve værktøj til fritlægningen.
Der skal andre metoder i brug.
Du skal prøve at finde ”den naturlige maske” – den bedste
kontrast, der allerede er i billedet, så arbejdet bliver lettere. Du skal
splitte billedet op i de tre farvekanaler, Rød, Blå og Grøn. Den
bedste kontrast er ofte at finde i den grønne kanal. Det er et godt
sted at starte, men virker den ikke efter hensigten, må du prøve dig
frem med de andre to.



Vælg menuen Farver | Komponenter | Decompose…

Godkend forslaget med RGB ved at klikke på O.k.
Ved nogle billeder kan det være en fordel at vælge HSV
opbrydning i stedet for RGB. Det kan derfor være en god ide at
afprøve begge opbrydningsmetoder, hvis det er svært at finde frem
til en farvekanal med en god kontrast med RGB løsningen.
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Nu kopieres billedet og kopien splittes i tre farve-kanal-lag, som
du kan se i Lag-vinduet. Prøv at isolere dem en og en ved først at
slukke for samtlige tre små øjne med museklik og dernæst tænde
og slukke dem hver for sig én efter én.
Den grønne farvekanal har størst kontrast, selvom den blå også ser
kontrastrig ud.
Slet rød og blå farve-kanal ved at markere lagene en efter en og
klikke på
Slet lag knappen i Lag-vinduet.
Hav tændt for (synligt lille øje) den tilbageblevne grønne kanal,
der nu med lidt arbejde skal ændres til en maske.
Brug lassoværktøjet
Fri markerings-værktøj til at tegne
(markere) et omrids omkring (uden for) modellen.
Husk at tegne langs bunden af billedet også. Du behøver slet ikke
at være pinlig nøjagtig i din markering med lassoen.



Vælg menuen Marker | Invertér (Ctrl+i) (du markerer nu baggrunden bag modellen).



Vælg malerspanden
Spandudfyldningsværktøjet og skru helt op for Tærskel
værdien (255) og sørg for at forgrundsfarven sort er valgt.

Klik uden for modellen på baggrunden af billedet, der nu gerne
skulle se sådan ud med sort udfyldt baggrund.
Fjern myresporene fra markeringen ved at vælge menuen
Marker | Intet (Skift+Ctrl+a).

Modul 12
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Vælg menuen Farver | Tærskel…
Du skal nu eksperimentere med indstillingerne på de små
skydeknapper. Du kan også direkte markere et område af
histogrammet ved at holde venstre museknap nede,
medens du trækker hen over området i selve diagrammet.
Læs videre om formålet med markeringen herunder.

Formålet med tærskel arbejdet er at nå frem til et sort/hvidt billede
med klare konturer af modellen, der skal laves maske til. Når du
arbejder med markering i histogrammets venstre del, er modellen
klart hvid, medens det ikke går så godt med markering i den højre
del af histogrammet. Der bliver lidt efterarbejde ved ansigtet, lidt
ved halsen, et par knapper og et par hænder, der skal farves hvide,
inden masken er helt færdig.
Afslut med O.k. i Tærskel vinduet, når dit billede ser nogenlunde
ud som her.

Vælg
Malerpenselværktøj. Vælg passende penselstørrelser
til at lave småreparationerne på masken. Ombyt for- og
baggrundsfarve, når du skal skifte mellem sort og hvid farve. Der
er lidt hvidt, der skal laves om til sort ved randen af
lassomarkeringen og lidt sort, der laves til hvidt ved et par
knapper, hænder, hals og krave.
Slet endelig ikke det lille sorte område mellem arm og krop og
vent med at lave noget om ved ansigtet.

Klik på knappen
Nyt lag... i Lag-vinduet og opret et nyt
lag med Gennemsigtighed. Du kan passende navngive laget
Maske hjælper, da det skal bruges som hjælp til at fremstille
masken.
Navngivningen er naturligvis ikke nødvendig for processen, men
kan evt. fremme forståelsen af kursusmaterialet.
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Skift til Billedvinduet med det oprindelige billede (håber ikke, at du har lukket det –
ellers må du åbne billedet igen).
Kopier billedet ved at vælge menuen Redigér | Kopiér (Ctrl+c).
Skift til Billedvinduet med masken Maske hjælper og vær sikker på, at det er det
øverste lag, Maske hjælper, der er markeret og aktiv i Lag-vinduet.
Vælg i Billedvinduet menuen Redigér | Indsæt (Ctrl+v) og det oprindelige billede
ligger nu i over laget med navnet Maske hjælper. Billedet er i øvrigt ændret til gråtoner.
Klik på knappen
Forankr flydende lag i Lag-vinduet så modellen bliver forenet
med Maske hjælper laget.

Du skal nu til den sidste og manuelle del af arbejdet – at få ansigtet
korrekt med i masken. Skru ned for Opacitet i Maske hjælper
laget til ca. 70 på skalaen. Du kan nu arbejde med billede og maske
i samme Billedvindue.
Markér nu maske laget i Lag-vinduet. Det er maske laget, der skal
repareres. Maske hjælper laget er kun til hjælp ved reparationen.
Vælg
Malerpenselværktøj i Værktøjskassen, vælg en
fornuftig penselstørrelse og mal nu i masken med hvidt, hvor ansigtet
skal være synligt. Kommer du til at male udenfor området ved et
uheld, skal du blot skifte til sort farve og overmale det hvide igen.

Zoom tæt på billedet, så arbejdet kan udføres nøjagtigt.
+
Skift jævnlig penselstørrelse efter behov og lav arbejdet med små
handlinger ad gangen = slip musen jævnligt. Det gør det nemmere,
hvis du får brug for at fortryde en handling. Hvis du af og til
slukker og tænder for de to lag ved at klikke på det lille øje i Lagvinduet, kan du måske bedre se, om der er et par steder, du
mangler at rette.
På kanterne af det sorte område i dette forstørrede billedudsnit kan
du tydelig se forskellen i brug af blyant med skarpe kanter (tydelig
pixeleret – hakket i kanten) og brug af pensel med blød overgang,
der giver en antialiseret effekt (udjævnet overgang).
Pensel med blød udjævnet kant.
Kanttypen som tærskel afmaskningen lavede, der i øvrigt svarer
helt til brugen af Blyants værktøjet med skarp hakket kant.

Modul 12
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Afslut med at slukke for det lille øje ud for Maske hjælper laget,
så du kun ser den færdige maske.
Markér laget med masken (der stadig hedder grøn) i Lag-vinduet.
Huskede du at beholde det lille sorte område mellem armen og
kroppen?
Gem masken i GIMP filformatet.

For at udbløde de skarpe kanter i masken fra tærskel værktøjet kan
den filtreres med Filtre | Sløring | Gaussian Blur…
Det smarte ved denne metode er, at billedet ikke bliver uskarpt,
men kun kanterne af billedet, når det er masken, der sløres.
Værdien 5 er passende, men prøv selv. Vælg Blur Method: IIR
Du kan jo gemme masker med forskellige sløringer hver for sig i
GIMP filformatet.
Afslut med klik på O.k.

Vælg menuen Farver | Invertér.
Hvidt og sort farve ombyttes, idet det jo er den sorte, der i sidste
ende skal være gennemsigtig og den hvide, der skal være
ugennemsigtig.
Nu er masken endelig klar til brug og skal overføres til det
originale billede.
Vær sikker på, at laget med masken er Markeret i Lag-vinduet og
vælg Redigér | Kopier (Ctrl+c) i det tilhørende Billedvindue.

Skift til Billedvinduet med originalbilledet og opret et nyt lag
(brug fx menuen Lag | Nyt lag…) med sort baggrund (vælg den
Forgrunds- eller baggrundsfarve, der er sort) og klik O.k.
Hvis du vil have en anden baggrund skal du vælge
gennemsigtighed og derefter indsætte et baggrundsbillede, udfylde
med en farve eller et mønster.
En kedelig jævn baggrundsfarve kan peppes godt op med brug af
Filtre.
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Sådan ser det ud nu i Lag-vinduet.

Vælg menuen Lag | Maske | Tilføj lagmaske… og vælg Hvidt
(helt ugennemsigtigt) og klik O.k.

Sådan ser det ud nu i Lag-vinduet.

Vælg menuen Redigér | Indsæt (Ctrl+v) i Billedvinduet. Nu sker
der noget med billedet, da masken virker med det samme!
Lag- vinduet ser nu sådan ud.
Klik på knappen
Forankr det flydende lag i Lag-vinduet
så masken med den sorte silhuet forenes med den hvide lagmaske.






Gem billedet I GIMP filformatet.
Slet maskelaget i Lag-vinduet, vælg menuen Lag | Nyt lag… og vælg et nyt lag med
Gennemsigtighed
Udfyld den gennemsigtige baggrund med et mønster ved hjælp af malerspanden.
Vælg menuen Lag | Maske | Tilføj lagmaske… og vælg Hvidt (helt ugennemsigtigt)
og klik O.k.
Vælg menuen Redigér | Indsæt (Ctrl+v) og hvis masken stadig er i udklipsholderen, får
du et billede med mønstret som baggrund.

Modul 12

© Carl Madsen

69

