
Bikin Kartu Ucapan dengan
ADOBE PHOTOSHOP

...nyoooo
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Buka File - Open, lalu cari 
image sesuai kebutuhan. Disini 
saya pakai foto saya sendiri 
(maaf kalo ada yang sakit 
melihat wajah saya)

Image tersebut masih dikenali sebagai 
Background oleh Photoshop. Gantilah 
agar ia menjadi layer. Caranya dengan 
mengklik 2 X layer background. Setelah 
muncul kotak dialog seperti ini, klik OK 
aja dah...

Tuh kan tulisan Background 
berubah menjadi Layer 0. Kalo udah 
begini baru dah image tersebut bisa 
diapain aja...
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Kemudian tekan tombol “Ctrl + T” pada 
keyboard untuk mengubah besar kecilnya 
image. Lalu akan terlihat tampilan seperti ini. 

Nah, abis itu arahkan pointer mouse pada 
node yang mengelilingi poto. Kemudian seret 
kemana aja Anda suka...

Selanjutnya buat Layer baru              dengan 
mengklik create new layer          pada 
pallete layer dibawah. (Eh, apa bener kalo 
nyang ntu namanya pallete???)
 

Nah tuh dia 
muncul dah 

Layer 1

Abis ntu, kasih warna Hitam pada Layer 1.

Caranya cek dulu apakah warna pada Set 
foreground color udah berwarna hitam. 
Kalo udah, pilih Paint Bucket Tool 
trus klik pada permukaan Layer 1... 

Jreeng Item dah semuanya

PERHATIAN!! Kalo Layer 1 berada di atas Layer 0, maka anda wajib menyeret Layer 1 agar berada di bawah Layer 0
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Sekarang kita make over tampilannya agar 
terlihat sedikit maniz

Ubah warna Set Foreground Color dari 
Hitam menjadi Kuning. Caranya seperti yang 

sudah saya bilang, klik dua kali...

Setelah diklik dua kali akan tampil kotak dialog 
seperti ini. Ini nyang disebut Color Picker.

Lho kok tau sih? La iyalah, kan ada tulisannya 
di atas kotak dialog....

Mengapa harus kuning?Suka-suka aja lah. Nyang penting kontras sama bek-gronnya

Nih saya perjelas gambarnya 
kalo gak percaya juga...

Kemudian cari warna kuning dengan 
menggunakan pointer mouse. 

Udah ketemu? klik dan OKPilih Brush Tool                pada Tool Box 
atau tekan huruf B pada keyboard

Kemudian pilih ukuran brush serta 
kependarannya. Disini saya 
menggunakan ukuran 401 pixel untuk 
Master Diameter dan 0 pada Hardness

Lalu klik di sudut atas gambar. 
Nah hasilnya seperti gambar di sebelah
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Kini gilirannya memberi teks....

Pilih ikon Teks pada toolbox.
Lalu Klik di 
lembar kerja, 
cari huruf 
yang sesuai 
di keyboard. 
Ketik dah... Selamat Hari 
Raya  Iedul Fitri

SELALU
INGAT 
POSISI 
LAYERNYA 

Jika ingin memilih jenis, 
ukuran, atau posisi huruf, klik 
aja window pallete Character

Jenis huruf
Bentuk huruf (B, I, U)
Kerapatan spasi
Ukuran huruf
Warna huruf

Beri warna putih 
pada teks

Kemudian 
tambahkan tulisan 
1 Syawal 1431 H.
Gunakan huruf Arial 
dan ukuran lebih 
kecil dari teks di 
atas
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Udah gitu tambahkan lagi 
tulisan 

Mohon Maaf Lahir Batin

dengan posisi tulisan rata 
kanan.

Caranya, pilih Character pada 
window pallete, klik paragraph, 
pilih Right Align Text

Kemudian 
perbesar teks 

tersebut dengan 
mengklik 

Layer Teks 
“Mohon Maaf Lahir 

 Bathin” 
dan tekan “Ctrl + T” 

pada keyboard, lalu tarik-tarik 
nodenya aja agar sesuai 

ukurannya.... selesai kan!!!

Segitu dulu ya pelajarannya. Kalo mau 
bisa bikin yang lebih bagus, ya belajar 
terus dan bongkar-bongkar aja tuh 
software Photoshop. Atau kursus dong!!! 
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Ini beberapa contoh coretan 
yang dibuat dengan Photoshop


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

