
Gimp pamokos 

Žvaigždės sprogimas 

1. Atsidarykite naują dokumentą (CTRL+N arba File > New) 

Parametruose pasirinkite Fill with: Transparency. 

2. Su Teksto rašymo įrankiu (T) parašykite norimą tekstą. 

3. Nustatykite dydį, šriftą. 

4. Įsitikinkite, kad pažymėtas tekstinis sluoksnis. 

5. Script-Fu > Alpha to Logo > Star Burst 

Nustatymai: 

Effect size: 100px 

Burst color: 2172c4 (html notation) 

Background color: pasirinkite norimą fono spalvą 

Gradient: Free bars sin 

6. Išsaugokite paveiksliuką. 

 

 

Metalinis 

1. Atsidarykite naują dokumentą (CTRL+N arba File 

> New) 

Paramemetruose pasirinkite Fill with: 

Transparency. 

2. Su Teksto rašymo įrankiu (T) parašykite norimą 

tekstą. 

3. Nustatykite dydį, šriftą. 

4. Įsitikinkite, kad pažymėtas tekstinis sluoksnis. 

5. Filtrai > Alpha į Logotipą > Šaltas metalas 

Nustatymai: 

Effect size: 50px 

Background color: pasirinkite norimą fono spalvą 

Gradient: Three bars sin 

6. Išsaugokite paveiksliuką. 

 

 

Neoninis 

1. Atsidarykite naują dokumentą (CTRL+N arba File > New) 

Paramemetruose pasirinkite Fill with: Transparency. 

2. Su Teksto rašymo įrankiu (T) parašykite norimą tekstą. 

3. Nustatykite dydį, šriftą. 

4. Įsitikinkite, kad pažymėtas tekstinis sluoksnis. 

5.  Filtrai > Alpha į Logotipą > Alien Neon 

Nustatymai: 

Glow color: 00ff00 (html notation) 

Background color: 000000 (html notation) 

Width of bands: 2 

Widht of gaps: 2 

Number of bands: 4 

Fade away: varnelė.  

6. Išsaugokite paveiksliuką. 
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Sena nuotrauka 

1. Atsidarykite norimą nuotrauką (File > Open arba CTRL+O) 

2. Filtrai> Dekoras > Sena Fotografija... 

Nustatymai: 

Jeigu norite, kad nutorauka būtų išplaukusi, uždėkite varnelę 

šalia "Defokusuoti". 

Uždėkite varnelę šalia "Sepija", "Aptaškyti" ir "Dirbti kopijoje".  

3. Išsaugokite nuotrauką. 

 

 

Suapvalinti kampai 

1. Atsidarykite norimą nuotrauką (File > Open arba CTRL+O) 

2. Filtrai> Dekoras > Apvalaini kampai 

Nustatymai: 

Edge radius (krašto spindulys): 10px. 

Uždėkite varnelę ant "Pridėti šešėlio metimą", jeigu norite, kad 

būtų matomas šėšėlis. 

Uždėkite varnelę prie "Dirbti kopijoje".  

3. Išsaugokite nuotraukos kopiją. 

 

Kaip uždėti paveikslėlį ant kito. 

Atsidarome abu paveikslėlius, vienas paveikslėlis, iš kurio kirpsim objektą, kitas - ant kurio dėsim tą iškirptą 

objektą. 

Toliau: 

1. Pasirenkame žymėjimo įrankį 

2. Pasižymime norimą kopijuoti objektą 

 

  

Pasižymėję objektą, kopijuojame jį: 
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 Bei dedame ant kito paveikslėlio: 

 

 Štai taip atrodo uždėtas objektas: 

 

 Dabar reikia pritvirtinti uždėtą paveikslėlį (sluoksnį): 
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Perėjimas iš nuotraukos į foną 

Atsidarome abu paveikslėlius  

 

 Pirmąjį paveiksliuką kopijuojame 

 

 Ir dedame ant antrojo 
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 Uždėję nepamirštame pritvirtinti (Sluoksnis -> Pritvirtinti sluoksnį)  

Dabar uždėtąjį sluoksnį padarom šiek tiek permatomą 

 

 Toliau imame kokį nors žymėjimo įrankį. Aš pasirinkau šį  

Pažymime vietą, kurią norėsime iškirpti 
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 Ir nustatymuose pasirenkame „Išlieti kraštus“ 

 

  

Dabar reikia iškirpti pažymėtą plotelį 
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Iškirpę panaikiname žymėjimą 
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Toliau einame į Sluoksnių dialogą ir atstatome pirmojo sluoksnio nepermatomumą  

 

 Aš tokį gavau rezultatą 
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Iš nuotraukos į piešinį 

Turime nuotrauką: 

 

 Sukuriame sluoksnio kopiją: 

 

 Suliejame sluoksnio kopiją: 
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Suliejimui nustatome tokius parametrus:  

 

 Po to invertuojame spalvas: 

 

 Bei nustatome sluoksnio permatomumą 50% 
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 Tada sujungiame "Sluoksnio kopiją" su apatiniu sluoksniu: 

 

  

Toliau nustatykime spalvų lygius: 
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Pasirinkime tokius parametrus: 

 

 Po to nusodrinkime paveikslėlį:  
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 Mūsų paveikslėlis turi atrodyti maždaug taip: 

 

 Toliau vėl pareguliuokim spalvų lygius: 
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 Štai ir rezultatas: 

 

  

Iš spalvotos nuotraukos darome nespalvotą 

Turime nuotrauką 
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 Renkamės Spalvos -> Nusodrinti... 

 

 Kai atsidaro langiukas, pasirenkame kaip sodrinsime - šviesiau, tamsiau, vidutiniškai ir spaudžiame "Gerai" 

 

 Štai ir turime nespalvotą nuotrauką 
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Nuotraukos fono nutrynimas 

Turime nuotrauką 

 

 Renkamės „Pasirinkimo pagal spalvas įrankį“ 

 

 Bei spaudžiame „Pridėti prie aktyvaus pažymėjimo“ 
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 Su pelyte spaudžiame ant nuotraukos fono, kol pažymime visą norimą foną. Tada spaudžiame su dešiniu 

pelės mygtuku ant pažymėtos srities ir renkamės Sluoksnis -> Permatomumas -> Pridėti alfa kanalą  

 

  

Toliau einame Keisti -> Išvalyti  
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Dabar nuimate pažymėjimą Žymėjimas -> Nieko  

 

  

Štai ir turime nuotrauką be fono. Galima dabar uždėti bet kokį norimą foną.  
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                                                                                                            Rezultatas gali būti toks...  

  

Sapno efektas 

Atsidarome nuotrauką 

 

  

Sukuriame sluoksnio kopiją Sluoksnis -> Sukurti sluoksnio kopiją 



Gimp pamokos 

 

  

Toliau suliejame sluoksnį Filtrai -> Suliejimas -> Išklojamas suliejimas 

 

  

Atsidarius lentelei, pasirenkame norimus parametrus ir spaudžiame "Gerai"  

 

  

Sluoksnių panelėje keičiame sluoksnių veikseną į „Kieta šviesa“ 
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Štai turime rezultatą 

 

  

Užrašas ant nuotraukos 

Atsidarom norima paveiksliuką ir spaudžiame "teksto įrankį". Tada pasirenkame šriftą, dydį bei spalvą 
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Spaudžiame su pele ant paveiksliuko ir tada atsidaro mažas langiukas, kuriame ir rašome tekstą  
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Parašę tekstą galime jį koreguoti - didinti, mažinti, keisti spalvą (visa tai galime atlikti kol dar nėra užsidaręs 

tas mažas langiukas). Kai parašytas tekstas mus tenkina, uždarome teksto langiuką. Jei norime parašytą tekstą 

perkelti į kitą vietą, pasirenkame "perkėlimo įrankį" ir su pele paspaudę ant teksto jį stumiame į norimą 

vietą. 

  

Spalvų išrinkimas 

Turime paveikslėlį: 

Padarome paveikslėlio kopiją (Ctrl+D). Tada pirmame paveikslėlyje atliekame tokius veiksmus: 

1. Paveikslėlio meniu>Paveikslėlis>Veiksna(Režimas)>Pilkumo atspalviai; 

2. Paveikslėlio meniu>Paveikslėlis>Veiksna(Režimas)>RGB. 

 

Antrajame paveikslėlyje sukuriame naują sluoksnį (sluoksnio užpildymo tipas – skaidrus). Grįžtame į pirmąjį 

paveikslėlį, atliekame komandas Paveikslėlio meniu>Žymėjimas>Viską (Ctrl+A), Paveikslėlio 

meniu>Keisti>Kopijuoti (Ctrl+C) ir grįžę į antrąjį paveikslėlį Paveikslėlio meniu>Keisti>Įdėti (Ctrl+V). 

Sluoksnių dialogo langas atrodo taip:  

 

Ant viršutinio sluoksnio spaudžiame dešiniu pelės klavišu ir pasirenkame pritvirtinti sluoksnį. Dar kartą ant 

viršutinio sluoksnio spaudžiame dešinį pelės klavišą ir pasirenkame pridėti sluoksnio kaukę (pasirenkame 
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balta(visiškas nepermatomumas)). Pasirenkame teptuką, pasididiname vaizdą ir atkuriame norimą paveikslėlio 

fragmentą.  

Štai rezultatas:  

  

Raudonų akių panaikinimas 

Turime foto, kurią pasididinkime iki kokių 800% 

 

  

Pasirinkime elipsinį žymėjimą ir laikydami Shift klavišą, pažymėkime visas raudonas akis 
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Kai pažymėsite, eikite Filtrai -> Pagerinimas -> Raudonų akių pašalinimas... 

http://balanda.lt/_fr/3/4763724.png
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Kai atsidarys lentelė,pakoreguokite akių juodumą ir spauskite "Gerai"  

 

  

Štai ir turime rezultatą 
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Įrankių parinkčių meniu 

Ant GIMP įrakinės spaudžiame šį mažą mygtuką 

 

  

Renkamės „Pridėti kortelę“ ir atsivėrus kortelių meniu, pasirenkam ką norime įsidėti į Įrankinę 
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Štai taip atrodo jau įdėtos: Įrankių parinktys, Sluoksniai, Veiksmų atšaukimai bei Šriftai 
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Galite įsidėti tai, kas jums atrodo reikalingiausia. 

  

Paveikslėlio blukinimas 

Susikuriame naują sluoksnį: 

Sluoksnis -> Naujas sluoksnis 
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Atsidarius langui, renkamės „Baltas“ ir spaudžiame „Gerai“: 

 

  

Dabar naują (baltą) sluoksnį darome permatomą, tiek procentų, kiek norime: 
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Neryškus rėmelis 

Turime nuotrauką 

 

  

Einame Filtrai -> Dekoras -> Neryškus rėmelis 
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Atsidariusiame lange pasirenkame norimus parametrus - rėmelio spalvą, dydį ir t.t. 

 

  

Štai kaip atrodo paveikslėlis su šešėliu po rėmeliu 
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Ir kaip atrodo be šešėlio 

 

  

Objekto iškirpimas iš nuotraukos 

Atsidarę norimą koreguoti nuotrauką (paveikslėlį), pasirenkam "Laisvo pažymėjimo įrankį:  
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Išsididinam nuotrauką, kad lengviau būtų žymėti ir dėliojame taškelius aplink norimą iškirpti objektą. Kai 

žymėti baigiame, t.y. sujungiame pirmą ir paskutinį taškelius, gauname pažymėtą detalę:  

 

  

Kadangi mums reikia pašalinti foną, tai invertuojame pažymėjimą, kad būtų pažymėtas ne objektas, o fonas: 

http://balanda.lt/_fr/4/0710569.png
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Dabar pas mus yra pažymėtas fonas. Belieka jį nuvalyti (iškirpti): 
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Štai ir rezultatas:  
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Nuotraukos apkarpymas 

Atsidarome norimą paveikslėlį. Pasirenkame apkirpimo įrankį:  

 

  

Su pele pažymime norimą sritį ant paveikslėlio:  

 

  

Kai pasižymime, galime reguliuoti dydį, temdami kraštus su pelės pagalba. Galiausiai spaudžiame su pele per 

vidurį pažymėto ploto ir paveikslėlio kraštai nusikerpa. 

Štai ir turime apkirptą paveikslėlį:  
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Logotipo sukūrimas 

Atsidarom GIMP`ą, pasirenkame Išplėtimai>Logotipai>Karvių dėmės  
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Atsidariusiame lange pasirenkame norimą tekstą, šrifto dydį, fono spalvą ir spaudžiame Gerai  
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Štai turime sukurtą logotipą  

 

  

Dabar belieka jį išsaugoti: 

Spaudžiam Failas>Išsaugoti  

 

  

Kai atsidarys langas, būtinai įrašykite pavadinimą su norima galūne, pvz. oho.jpg, pasirinkite, kur norite 

paveiksliuką išsaugoti ir spauskite Išsaugoti  
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Tada atsidarys langas, jame spauskite Eksportuoti  

 

  

Galiausiai atsidarys langas, kuriame padarykite Kokybė 100 ir spauskite Išsaugoti  
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Nuotraukos sumažinimas 

Atsidarome norimą paveikslėlį. 

Pasirenkame Paveikslėlis -> Keisti paveikslėlio dydį  

 

  

Atsidarius langui, pasirenkame norimą dydį ir spaudžiame "Gerai"  
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Štai ir turime mažesnę nuotrauką. Belieka ją išsaugoti: Failas -> Išsaugoti  

 

  

Animacija 

Atsidarai paveikslus kuriuos nori ir pirmame paveiksle spaudi Pažymėti>viska arba Ctrl+A 
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Tada spaudi keisti>kopijuoti arba Ctrl+C 

 

  

Ir tada ant antro paveikslo keisti>įdėti arba Ctrl>V. 

Tada sluoksniu meniu atsiras plaukiojantis pažymėjimas spaudi ant jo dešini peles klavišą ir naujas sluoksnis 
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Po to sluoksniu meniu plaukiojantis pažymėjimas pasikeis i paveikslą. 

 

  

Jei nori ir daugiau paveikslu taip gali įdėti. Toliau spaudi 
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Atsidariusiame meniu pasirenki gif formatą ir išsaugoti. 

 

  

Ir tad pasirenki išsaugoti kaip animacija ir spaudi eksportuoti 
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Tada pasirenki kiek nori milisekundžių nuo to priklauso kokiu greičiu keisis paveikslėliai ir spaudi gerai 

patariu pasirinkti apie 500-600 milisekundžių. 

 

  

Na o jeigu išsaugojus nepatiks milisekundžių skaičius tai su gimp atsidaryk ta paveikslą ir sluoksniu meniu 

prie pavadinimo pakeisk skaičius ir vėl išsaugok. 
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Foto montažo pavyzdys 

 

  

 


