
Besedilo 
V sliko lahko dodajamo poljubno besedilo, ki mu sproti določamo lastnosti, kot so vrsta, velikost in slog pisave, poravnavo, 
razmike in drugo. Besedilo se vstavi v obliki vektorskih krivulj in je lahko usmerjeno v vodoravni ali navpični smeri oz. 
postavljeno vzdolž neke krivulje. Podobno kot v programih za vektorsko risanje, tudi v Photoshopu poznamo dve vrsti besedila: 
naslovno besedilo (angl. point type) in besedilo v odstavkih (angl. paragraph type). Besedilo se vedno vstavi v novo posebno 
plast, ki je prikazana tudi v paleti Layers in jo prepoznamo po oznaki T. To omogoča, da ga pozneje lahko poljubno spreminjamo 
in urejamo, npr. z ukazi v podmeniju Edit  Transform. Program dopušča tudi izdelavo označitve oz. maske v obliki besedila. 

Vstavljanje naslovnega besedila 
Naslovno besedilo je krajše besedilo, ki ga uporabljamo predvsem za naslove.  

1. V okvirju z orodji izberemo orodje za vodoravno besedilo (angl. Horizontal Type Tool) ali orodje za navpično besedilo 
(angl. Vertical Type Tool).  
 

 Orodja za besedilo najhitreje aktiviramo s tipko T. 

Med vodoravno in navpično usmerjenim besedilom lahko tudi pozneje preklapljamo s pomočjo gumba Toggle text orientation v 
vrstici Options (slika spodaj desno). 

 
2. V vrstici Options določimo lastnosti besedila, npr. barvo, vrsto, velikost in slog pisave. Podrobne lastnosti besedila 

lahko določamo tudi v paletah Character in Paragraph. 
 

 
 

3. Kliknemo na mesto, kamor želimo vpisati besedilo. Takoj se ustvari nova plast za besedilo, kar opazimo tudi v paleti 
Layers. Ko se prikaže smernik, začnemo s pisanjem. V novo vrstico se pomaknemo s pritiskom na tipko Enter. 

4. Vnos besedila zaključimo s kombinacijo tipk Ctrl+Enter ali s klikom na katero koli orodje (slika spodaj levo). 

 

    
 

Lastnosti besedila lahko spreminjamo tudi pozneje, in sicer v vrstici Options ter v paletah Character in Paragraph. 

Vstavljanje besedila v odstavkih 
Kadar moramo v sliko vstaviti daljše besedilo v enem ali več odstavkih, si pomagamo z besedilom v odstavkih, ki ga vstavimo v 
pravokotni okvir. Besedilo se samodejno prilagaja velikosti okvirja tudi če tega pozneje spremenimo.  

1. V okvirju z orodji izberemo orodje za vodoravno besedilo (angl. Horizontal Type Tool) ali orodje za navpično besedilo 
(angl. Vertical Type Tool).  

2. V vrstici Options ter paletah Character in Paragraph določimo lastnosti besedila, npr. barvo, vrsto, velikost in slog 
pisave.  
 

 
 

3. Kliknemo na mesto, kamor želimo vpisati besedilo, nato pa povlečemo kazalec v diagonalni smeri, da dobimo okvir za 
besedilo.  
 



 Če namesto tega kliknemo in pridržimo tipko Alt, se odpre pogovorno okno Paragraph Text Size, kamor vpišemo širino (Width) in višino 
(Height) okvirja. 

Okvir je moč po potrebi premakniti, zasukati, mu spremeniti velikost ali ga zvrniti. To naredimo s pomočjo miške in prijemk, ki so 
razporejene na okvirju in v njegovem središču. Postopki so podobni kot pri ukazih za transformacije označenih delov slike, vse to pa 
lahko opravimo tudi z ukazi v meniju Edit. 

 
4. Ko se v okvirju prikaže smernik, začnemo s pisanjem. Nov odstavek začnemo s tipko Enter (slika spodaj levo). 
5. Vnos besedila zaključimo s kombinacijo tipk Ctrl+Enter ali s klikom na katero koli orodje (slika spodaj desno). 

 

 
 

 Program omogoča preprosto pretvorbo med naslovnim besedilom in besedilom v odstavkih. Naslovno besedilo pretvorimo v besedilo v 
odstavkih z ukazom Layer  Type  Convert to Paragraph Text, v obratni smeri pa uporabimo ukaz Layer  Type  Convert to 
Point Text. 

 

Velikost in obliko okvirja lahko spreminjamo tudi pozneje, tako da z orodjem za besedilo kliknemo na besedilo. Zdaj se okvir 
znova prikaže. 

Določanje lastnosti besedila 
Obstoječemu besedilu lahko določimo lastnosti, kot so velikost, vrsta in slog pisave, barvo ter mnoge druge 
lastnosti.  

1. V okvirju z orodji izberemo eno od orodij za besedilo. 
2. V paleti Layers označimo plast z besedilom, ki bi mu radi spremenili lastnosti.  
3. Kliknemo in povlečemo kazalec prek dela besedila, tako da se označi (slika spodaj na sredini). 
4. Poženemo ukaz Window  Character. Odpre se paleta Character. 

 

 Številne lastnosti besedila lahko določamo tudi v vrstici Options. 

 

5. V zgornjem levem seznamu izberemo vrsto, na desni pa slog pisave. 
6. Po potrebi spremenimo še druge lastnosti. 
7. S tipko Enter potrdimo spremembe (slika spodaj desno). 

 

       



Določanje lastnosti odstavkov 
Obstoječemu besedilu lahko določimo lastnosti odstavkov, kot so poravnava, umiki, razmiki ipd.  

1. V okvirju z orodji izberemo eno od orodij za besedilo.  
2. V paleti Layers označimo plast z besedilom, ki bi mu radi spremenili lastnosti.  
3. Kliknemo in povlečemo kazalec prek dela besedila, tako da se označi (slika spodaj na 

sredini). 
4. Poženemo ukaz Window  Paragraph. Odpre se paleta Paragraph. 

 

 Številne lastnosti besedila lahko določamo tudi v vrstici Options. 

 

5. Zgoraj izberemo poravnavo odstavkov. 
6. Po potrebi spremenimo še druge lastnosti. 
7. S tipko Enter potrdimo spremembe (slika spodaj desno). 

 

 

Besedilo vzdolž krivulj 
Besedilo je moč postaviti vzdolž krivulje oz. lika in ga s tem deformirati.  

1. V okvirju z orodji izberemo eno od orodij za besedilo. 
2. Zapišemo poljubno besedilo. 
3. Poženemo ukaz Layer  Type  Warp Text. Odpre se pogovorno okno Warp Text. 

 

 Isto dosežemo, če vrstici Options kliknemo na gumb Create warped text.  

 

4. V seznamu Style izberemo enega od vnaprej pripravljenih slogov. Besedilo, ki ga je tu moč deformirati v obeh 
smereh, se prilagodi obliki lika (slike spodaj). Z izbiro Bend podamo jakost učinka. 

 

                     

Maske v obliki besedila 
Po potrebi lahko v obliki besedila izdelamo tudi masko oz. označeno področje (slika spodaj levo). To pomeni, da je vstavljeno 
besedilo samodejno označeno in ga lahko premikamo (slika spodaj desno), urejamo, zapolnjujemo ali obrisujemo, tako kot to 
velja za vsako drugo obliko označenega področja. V tem primeru besedilo ne leži v novi plasti, temveč kar v trenutno aktivni 
plasti. Postopek je zelo podoben vstavljanju običajnega besedila, le da uporabimo orodje za masko iz vodoravnega besedila 
(angl. Horizontal Type Mask Tool) oz. orodje za masko iz navpičnega besedila (angl. Vertical Type Mask Tool).  

 



    
 


