Foto collage i Gimp
Skrevet som oplæg til fotoklubben Zoom mandag den 31. oktober 2016
I mit oplæg vil jeg :
Hente flere billeder ind i Gimp.
Bruge forskellige markeringsværktøjer.
Bruge Flytteværktøjet.
Bruge Skaleringsværktøjet.
Og bruge Tekstværktøjet.
13 naturbilleder ligger på jonasson.eu.
Zip-filen : natur.zip hentes på : http://www.jonasson.eu/wp-content/uploads/2016/09/natur.zip
Zip-filen udpakkes til mappen : natur (f.eks på skrivebordet)
Åben Gimp og opret et nyt dokument i A4
Fil – Nyt - skabelon (dropdownbox) - A4
Som standard er baggrunden (bag dokumentet) hvid. Det gør det svært at se hvor dokumentet er og
hvad der er baggrund.
Det laver jeg om på : Rediger – indstillinger – Billedvinduer – Udseende :
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Jeg vælger lys grå.
Nu kan jeg se, hvad der er dokument og hvad der er baggrund.
Man kan også tilpasse dokumentet, så det fylder næsten hele baggrunden ud.
Det gøres nederst på siden, under dokumentet. Man kan vælge en af dropdownboxsens valg eller
selv indtaste en værdi der passer til sin skærm. Jeg bruger 23.

Nu vil jeg skrive en overskrift :
Brug tekstværktøjet og ret skrifttype
til Times New Roman og størrelse til 250.

Klik på dokumentet, ca. hvor du vil have teksten (placeringen kan
rettes senere) skriv nu :
Billede collage.
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Jeg vil nu have naturbillederne ind i Gimp.
Fil – åben
Nu kommer en filoversigt frem, ved hjælp af den kan jeg finde naturbillederne.
F.eks. på : skrivebord – natur.
Her vælgers alle billederne og åben.
Nu ligger alle billederne øverst i hver sin tap.
Vi skal nu finde et baggrundsbillede.
Jeg vælger dette billede :
Mens jeg har valgt billede trykker jeg crtl-c (eller
Rediger – kopier.) Så er billede valgt og jeg vælger
collage billede.

Nu skal natur billede indsættes som et nyt lag : Rediger – indsæt som – Nyt lag.
Billede skal nu skaleres (forstørres) Brug skaleringsværktøjet – klik på billede - i
skaleringsværktøjsvinduet klikkes på kæden.
Nu forstørres billede, ved at hive i det ene hjørne, indtil billede dækker hele collage dokumentet.
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Nu trykkes skaler for at tilpasse billede.
Nu skal jeg vælge et udsnit ved hjælp af flytteværktøjet.
Jeg vil have så meget vand med som muligt, uden mit datters lilla jakke.
Jeg bruger lige Beskæringsværktøjet (kniven) til at sikre mit valg.

Side 4 af 6 sider

Per Jonasson november 2016

Foto collage i Gimp

Nu skal vi se på lagene.
Valg lag i egenskaberne, øverst til højre.
I lag oversigten sletter jeg Baggrund
Vælg laget Baggrund og tryk på skraldespanden.
Tryk på Udklipsholder og ret navnet til Baggrund.
Vælg og træk Baggrund ned under Billede collage
Nu kan vi se både teksten og billede.
Nu vil jeg indsætte et af de andre billeder i
collagen.
Jeg vælger billede med guldsmeden ved søen.
Jeg vil have et udsnit med insektet i midten.
Umiddelbart er der 3 måder at vælge område på :
Kniv, Rektangulær markeringsværktøj og Elliptisk
markeringsværktøj.
Jeg vil nu bruge Elliptisk markeringsværktøj.

Klik i værkstedsindstillingerne under Udtynd kanter og vælg en radius på ca. 30.
Vælg nu billede ved søen med guldsmeden og vælg et område omkring guldsmeden
Crtl-c, skift til Collage billede tryk Crtl-V og flyt billede til en
passende plads på billede.
Man kan nu på samme måde vælge at sætte flere billeder ind i
Collagen.
Til sidst til jeg indsætte et ekstra lag bagved teksten Billede collage.
I lag egenskaberne indsættes et ekstra lag. Klik på den tomme side
under lagene.
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Brug elliptisk markeringsværktøj til at vælge et felt rundt om Billede Collage. Husk Udtynd kanter
på ca. 30. Nu vælges spandværktøj og vælg i værktøjsegenskaberne Bg. Farveudfyldning (hvid).
Vælg laget i lagegenskaberne og vælg Opacitet ca. 30.
Nu er teksten mere læsbar.

Her ses den øverste del af collagen med 2 indsættelser af guldsmeden, en med hård kant og en med
blød kant. Teksten er også indsat og der ses et hvidt tyndt lag bag ved teksten.
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