KIELEN VAIHTAMINEN



Settings -> Switch Application Language
-> Suomi & Fallback language -> Suomi
Ohjelma vaihtaa kielen kun ohjelman seuraavan kerran sulkee ja avaa uudelleen.

TELAKAT




Asetukset -> Telakat
Telakat eli toimintoikkunat löytyvät myös harmaata yläpalkkia hiiren oikealla klikkaamalla
Jos kaikki telakat katoavat -> Asetukset - > täppä kohtaan Näytä telakat

HYÖDYLLISIMMÄT PERUSTELAKAT
 Tasot
 Työkalurivi
o Vasemmanpuoleinen palkki, jossa näkyvät työkalut
 Edistynyt värivalitsin / tarkka värivalinta
o Kolmionmuotoinen värivalitsin
o Ympyrältä valitaan sävy, kolmiolta valööri.
 Toimintohistoria
o Näet listan tekemistäsi toiminnoista ja voit kelata niitä taaksepäin.
o Perusasetuksena n. 50-100 toimintoa taaksepäin.
 Sivellinten esiasetukset / valmiit siveltimet
o Sivellingalleria
o Siveltimien asetukset löytyvät Kritan yläpalkista
 Työkaluasetukset
o Työkaluasetuksista säädetään kaikkien työkalujen asetuksia
o Esim. jos haluat että pipetti valitsee värejä vain yhdeltä tasolta tai zoomata kauemmas.
 Sivellinten esiasetusten historia / sivellinhistoria
o Lista viimeisimmistä käyttämistäsi siveltimistä
 Tiedosto
o Tuo yläpalkkiin näkyville pikanäppäimet tiedoston avaamiselle, tallennukselle sekä kumoa /
tee uudelleen toiminnoille.
 Siveltimet yms.
o Tuo näkyviin siveltimen asetukset yläpalkkiin.

HYÖDYLLISIÄ PIKANÄPPÄIMIÄ
Asetukset -> Kritan asetukset -> Näppäinoikotiet
Ctrl + S = TALLENNA (Rämppää siis tätä usein!)
Ctrl + A = valitse koko kangas
Ctrl + C = kopioi (joko valittu alue tai koko tason sisältö)
Ctrl + X = leikkaa
Ctrl + V = liitä
Ctrl + Z = kumoa
Ctrl + T = Free Transform (muuta kokoa/skaalaa)
Ctrl + J = Dublicate layer (kloonaa/monista valittu taso)
Ctrl + U = Hue/Saturation/Brightness (helpoin säädinpaneeli kuvan värien, kontrastin ja tummuuden
säätöön)

TYÖKALUT

Myös monet perustyökalut löytyvät pikanäppäinten alta
Perustyökalujen pikanäppäimet.
B
F
A
G
W
T
C

= Brush (pensseli)
= Bucket (maalipönttö, täyttää tyhjät alueet värillä)
= Värinvalitsin (pipetti, toimii tasosta riippumatta)
=Liukuvärityökalu
=Magic Wand (taikasauva, valitsee tietyn värin kankaalta)
=Liikutustyökalu (liikutta valintaa tai tasolla olevia asioita)
=Crop, rajaustyökalu (rajaa koko kangasta)




Välilyöntinäppäimellä voit tarttua kankaaseen ja liikuttaa näkymää.
Zoom löytyy myös ikkunan aivan oikeasta alanurkasta.
Rajaus sekä muodon koon muuttaminen hyväksytään ENTER näppäimellä.

TYÖKALUJEN ASETUKSET LÖYTYVÄT ”TYÖKALUASETUKSET” –
TELAKALTA!
Sieltä voit säätää esim. zoomaatko lähemmäs vai kauemmas.

HUOM!
Kun painat SHIFTin ( )pohjaan
 voit säätää siveltimen kokoa
 voit lisätä alueita valintaan (Alt pohjassa niitä voi poistaa)
 voit venyttää tasoa transfrom/skaalaus työkalulla ilman että kuvan skaalaus muuttuu
 voit klikkaamalla valita useamman tason
DELETE
 Poistaa kaiken tasolta, mutta ei poista itse tasoa
 Tyhjentää lassolla valitun alueen

TYÖTILAN LUOMINEN /
TALLENTAMINEN






Käyttäjä voi luoda ja tallentaa Kritaan oma
työtilan.
Työtilan pikanäppäin löytyy ikkunan oikeasta
yläkulmasta.
Työtila tallentaa esillä olevat telakat sekä niiden
paikat. Tallennetun työtilan avulla näkymä on
helppo palauttaa.
Nimeä ensin työtilasi ja klikkaa sitten tallenna.
Työtila lisätään listaan.

KUVAN LISÄÄMINEN



KUVAN AVAAMINEN OMANA TIEDOSTONAAN:
Avaa -> valitse kuva tietokoneen kansiosta
KUVAN AAVAAMINEN UUTENA TASONA: Aavaa
Kritaan tyhjä paperi. Avaa sitten
resurssienhallinnasta kansio, jossa kuva on (esim.
työpöytä, lataukset) -> raahaa kuva Kritan
ikkunaan valkoisen paperin päälle -> päästä
hiiren napista irti -> valitse ”lisää kuva uudeksi
tasoksi”

SIVELLINASETUKSET
-

Sivellinasetukset löytyvät yläpalkista siveltimen esikatselukuvan alta.
Kritan uudemmassa versiossa jokaista sivellintä voi muokata loputtomasti.
Vanhempi versio on luokitellut siveltimet kategorioihin, joiden alta valitaan muokattava sivellin.
Kun silvetimeen tehdään muutoksia MUISTA valita ”tallenna uusi sivellinasetus” – Krita tallentaa
sitten uuden siveltimen valitsemillasi asetuksilla sivellinvalikkoon.

TASOJEN ASETUKSET

-

Tasoja voi liikutella myös hiirellä raahaten
Silmä napauttamalla tason saa piiloon
Tason nimen voi vaihtaa nimeä tuplaklikkaamalla.
Jos hiirtä pitää tason esikatseluikkunan kohdalla, näkyviin ilmestyy suurempi esikatseluikkuna
Tyylin ja peittävyyden säätäminen vaikuttaa aina koko tasoon!

Tasoa hiiren oikealla klikkaamalla esiin saadaan valikko josta voi mm.
-

Yhdistää kaksi tasoa yhdeksi (yhdistä alempaan tasoon)
Monistaa tason
Valita tasolle tunnusvärin
Leikata/kopioida/liittää tason
Luoda kansioita, joihin tasoja voi ryhmitellä (ryhmä -> pikaryhmä)
Lisätä tasoon efektejä/tyylejä

YLEISIÄ ONGELMAKOHTIA
Mysteerisen ongelman ilmetessä, kannattaa aina kelata toimintohistoriaa taaksepäin, jotta nähdään mitä
oppilas on touhunnut.


Oppilas ei saa piirrettyä / piirrosjälki ei näy
o Tarkista, että oppilas on oikealla tasolla.
o Tarkista, ettei taso ole vektoritaso.
o Tarkista, ettei taso tai sen pikselit ole lukittu.
o Tarkista, ettei tason päällä ole mitään, mikä peittää piirrosjälkeä.
o Tarkista yläpalkista, ettei kumi-asetus ole päällä.
o Tarkista, ettei paperilla ole valintaa: valitse -> poista valinta.
o Tarkista, että oppilaalla on sivellin –työkalu valittuna.
o Tarkista, ettei valittu väri ole valkoinen (tai taustan värinen).
o Tarkista, ettei siveltimen peittävyys ole nollassa tai koko minimaalisen pieni.
o Tarkista, ettei oppilaalla ole valittuna sekoitussivellintä (joissa valkoinen/vaaleansininen/lila
piirrosjälki), joka ei piirrä uutta viivaa vaan sekoittaa olemassa olevia värejä).
o Oppilas on luonut tasolle maskin (ylimääräinen valkoinen ikkuna tason esikatselun
alapuolella), jolle ei voi piirtää, poista maski roskapönttöä klikkaamalla.
o Painaako oppilas kynällä tarpeeksi?



Ikkunan näkymä muuttuu /telakoita katoaa tai puuttuu
o Jos kaikki muu paitsi kangas/paperi katoaa, oppilas on kangas-tilassa: napauta tabnäppäintä (sarkain, caps lockin yläpuolella) ja näkymä palautuu.
o Tarkista, ettei oppilas ole koko näytön tilassa: näytä -> koko näytön tila –täppä pois
o Tarkista, että telakat ovat näkyvillä: asetukset -> näytä telakat & näytä telakoiden
esikatselupalkki/nimi.
o Jos oppilas on tallentanut työtilan, valitse listalta oppilaan luoma työtila ja näkymä
palautuu. Default – työtilaa voi myös kokeilla.
o Varmista, että työkalurivit ovat näkyvillä: asetukset -> näytetyt työkalurivit -> täppää sekä
tiedosto että siveltimen yms.
o Tarkista telakoista, mitkä telakat ovat näkyvillä.
o Jos kaikki telakat ovat näkyvillä, mutta joku silti puuttuu, se on todennäköisesti toisen
telakan alla tai välilehdellä. Rahaa telakoita erilleen nähdäksesi niiden alle.
o Jos alapalkki katoaa: kuva -> näytä tilarivi



Oppilas on onnistunut kääntämään, peilaamaan tai kiertämään paperin
o Kuva - > kierrä / peilaa
o Hiiren oikealla klikatessa ruudulle ilmestyy pikanäppäinympyrä – ympyrän ulkokehällä on
pieni pallo, jota liikuttamalla paperia voidaan kiertää. Liikuta palloa, kunnes näkymä
ilmoittaa kiertokulmaksi 0 astetta. (pikku infoikkunan vasemmalla)
o Selaa toimintohistoriaa taaksepäin ja kumoa käännökset.



Kuva katoaa ruudulta ja näkyy vain taustaharmaata
o Oppilas on sulkenut tiedoston, toivottavasti muisti tallentaa.
o Jos tiedosto näkyy olevan auki, oppilas on todennäköisesti zoomannut todella kauas ja
paperi on vain kuva-alan ulkopuolella. Zoomaa työkalulla tai alapalkista lähemmän tai
raahaa näkymää käsityökalulla (välilyönti) kunnes paperi tulee näkyviin.



Oppilas on tehnyt toiminnon tai useita, mutta mitään ei tapahdu
o Tarkista näkyykö tason vieressä tai ohjelman alapalkissa sinistä latausikkunaa – jos kyllä niin
anna latausikkunan ladata loppuun ennen uuden toiminnon tekemistä.
o Varmista, ettei paperilla ole valintaa.
o Käy tarkistamassa kuvan koko. Kuva -> ominaisuudet.
Joskus oppilas luo vahingossa valtavankokoisen paperin (esim. on laittanut 2000 pikselin
sijaan 2000 senttimetriä) jolloin ohjelma hidastuu huomattavasti. Jos näin on skaalaa kuva
uudelleen : kuva -> skaalaa kuva uuteen kokoon.
o Jos työkalujen valinta ei toimi /kursori muuttunut, ohjelma todennäköisesti jymähtänyt.



Oppilas on piirtänyt samalle tasolle asioita, joiden pitäisi olla eri tasoilla
o Monista valittu taso, niin että sinulla on kaksi samanlaista. Kumita tai poista lassolla
molemmilta tasoilta osat joita sinne ei haluta.



Krita ei havaitse piirtopöydän painetta / kaikki kynät piirtävät tasapaksua viivaa
o Jos piirtopöytä kytkettiin tietokoneeseen Kritan avaamisen jälkeen, ohjelma ei välttämättä
haista paineentunnistusta. Sulje ja avaa ohjelma uudelleen.
o Asetukset -> Kritan asetukset -> piirtopöydän asetukset : varmista, että WinTab täppä on
valittuna. Jos kyllä, niin vaihda täppä toiseen hetkeksi ja palauta sitten WinTab kohtaan.
Sulje ja avaa ohjelma uudelleen.

