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Asennetaan sivellin-Bundle.
- Jos haluat näppärän ja helposti asennettavan paketin, etsi hakukoneella "krita brush bundle RZV" tai mene 
osoitteeseen https://razcore.gitlab.io/posts/2017/06/11/p02-rzv-krita-brushkit/ . Lataa ja pura Zip. Mene Kritaan ja 
asenna bundle:

Asetukset -> Hallinnoi resursseja -> Tuo paketit - > (etsi .bundle -tiedosto puretusta kansiosta) - Ok -> Ok -> Käynnistä 
Krita uudelleen.

Tässä setissä on aavistuksen peruspakettia hienostuneempia siveltimiä.

Lataa Environments v2.0 (löytyy Kritan resurssisivun kautta tai osoitteesta 
https://www.deviantart.com/iforce73/art/Environments-2-0-759523252 , lataa ja pura zip, katso asennusohjevideo. 
Tämä setti on todella kätevä ympäristöjen maalaamiseen ja sen kanssa saa kuvan miten monimutkaisempi paketti 
asennetaan.

Voit myös kokeilla sivellinastusten muuttamista. Muista tallentaa uudet siveltimet nimellä!
◦ -Esim. Digital-tägissä Basic size 5. Muuta sen paineentunnistusta sivellinasetuksista: Klikkaa ominaisuuslistassa "koko" ja kokeile erilaisia käyriä. Huomaa 

miten ne vaikuttavat siveltimen tapaan piirtää. 

https://razcore.gitlab.io/posts/2017/06/11/p02-rzv-krita-brushkit/
https://www.deviantart.com/iforce73/art/Environments-2-0-759523252


Luodaan uusi tiedosto
Lähdetään kokeilemaan piirtämistä ja maalaamista piirtämällä mallikuvan päälle.

Etsi Pexels.com -sivulta kuva, jossa on asia jonka haluat piirtää (eläin, esine, henkilö) ja tallenna 
kuva koneellesi. Sivuston kuvat ovat CC-0-lisenssin vapaasti käytettäviä kuvia.

Luo Kritalla uusi A4-kokoinen tiedosto, tarkkuus 300ppi, RGB-värimaailma. Tallenna tiedosto 
haluamallasi nimellä .kra-muodossa.
◦ Tuo tallentamasi kuva luomaasi tiedostoon joko raahaamalla suoraan resurssien hallinnasta (ohjelman 

kysyessä klikkaa Tuo uutena tasona)

◦ TAI

◦ Avaa kuva Kritassa (Tiedosto -> avaa, tai Ctrl+O) -> Valitse koko kuva (Ctrl+A tai Valitse -> Valitse kaikki) 
ja kopioi kuva (Ctrl+C tai Muokkaa-> kopioi). Klikkaa tyhjä uusi tiedosto aktiiviseksi ja tuo kuva siihen 
liittämällä (Ctrl+V tai Muokkaa-> Liitä).



...Jatkuu
Oletustiedostossa on yleensä valmiiksi yksi valkoinen taustataso sekä yksi läpinäkyvä taso, jos ei 
ole, niin lisää tyhjä maalaustaso. Siirrä kopioitu kuva joko tasotelakan nuolilla tai raahaten tyhjän 
maalaustason alle.

Jos lataamasi kuva on liian suuri tai liian pieni suhteessa tiedostoon, voit säätää sen kokoa 
Muunna taso tai valinta työkalulla/ Ctrl+T. Painamalla Shiftin pohjaan säätäessä, kuva pitää 
suhteensa.

Valitse mieleisesi sivellin valikosta ja piirrä valitsemasi kuvan ääriviivat tyhjälle tasolle.

Huom. Mitä enemmän tasoja ja mitä suurempi kanvaasi, sitä suurempi tiedosto, sitä suurempi 
vaara, että tiedosto korruptoituu. Tallenne usein, ja tallenna välillä varmuuskopioita uudella 
nimellä. Anna koneellesi myös aikaa prosessoida siveltimen vedot ja muut toiminnot. 
Heikommilla koneilla monimutkaiset siveltimet saattavat toimia hyvin hitaasti.



Kokeiltavia asioita
Seuraavaksi voit kokeilla mm. seuraavia toimintoja:

•Läpinäkyvyysmaski: Aktivoi kuvataso. Valitse kuvasta haluamasi alue valintatyökalulla (monikulmio tai 
ulkoreunan valinta). Jos haluat peittää sen, lisää läpinäkyvyysmaski taso-telakan pudotusvalikosta. Jos 
haluat taas peittää valinnan ympäristön, käännä valinta (Ctrl+Shift+I, Valitse -> Käännä valinta) ja 
sitten lisää läpinäkyvyysmaski.

•Piilota valokuva. Väritä viivapiirros lisäämällä taso sen taakse ja täyttämällä se joko "perinteisesti" 
sivellintyökalulla, valitsemalla väritettävän alueen jollakin valintatyökalulla ja "ämpärillä", tai 
Alkemiatyökalulla (Digital-tägin alla). Luo tämän päälle toinen taso, piirrä siihen valokohdat vaalealla
värillä ja aseta tason sekoitustilaksi Pehmeä valo. Tee erilliselle tasolle varjot tummalla ja aseta sen
sekoitustilaksi Kerro tai Kerrostus.

•Voit myös lisätä tekstiä. Valitse teksti-työkalu ja piirrä tekstikehys raahaamalla. Tekstin editointi-ikkuna 
ilmestyy. Korvaa Lorem Ipsum haluamallasi tekstillä, vaihda fonttia, kokoa ja väriä (huom, tekstin pitää 
olla valittuna valintaikkunassa jos editoit sitä). Paina tallenna nähdäksesi tuotoksesi ja sulje jos olet 
tyytyväinen.



Lisää kokeiltavaa
Liukuväri: valitse yläpalkin aktiivisen värin palettiin pääväri ja taustaväri, ja näiden vierestä 
pudotusvalikosta toiseksi ylin liukuvärityyppi. Valitse liukuvärityökalu (G). Oikealla olevaan 
Työkalun Asetukset telakkaan on ilmestynyt valintoja. Valitse mieleisesi liukuvärin levitystapa. Luo 
tyhjä taso tai valitse haluamasi alue. Täytä alue ensin asettamalla osoitin kohtaan josta liuku alkaa 
ja vedä sitten minne haluat liun loppuvan. Päästä irti.

Kokeile erilaisia siveltimiä, liituja, stomppeja, levittimiä, tekstuurisiveltimiä, kloonisivellintä jne 
työhösi.

Lataa Pexelistä lisää kuvia ja tee kollaasimainen maisema. Tässä voi kokeilla erilaisia 
valintatyökaluja tai läpinäkyvyysmaskia ja tasojen väleissä väritettyjä tasoja ja sekoitustiloja 
maiseman värien säätöön. Voit myös kokeilla Suodata-valikon suotimia (mm. Valokuvauksen 
värinsäädöt: Säädä) ja luoda suodintasoja (muista aktivoida taso jolle teet suotimen).


