
Risanje preprostih predmetov 
Najprej si oglejmo, kako rišemo najpreprostejše predmete, med katere sodijo pravokotniki, kvadrati, elipse, krogi, 
mnogokotniki, zvezde in drugi liki.  

Orodje za pravokotnike 
Pravokotnik narišemo tako, da v okvirju najprej izberemo orodje za pravokotnike (angl. Rectangle Tool). Oblika kazalca se zdaj 
spremeni v . Kazalec postavimo v točko, kjer bo levo zgornje oglišče pravokotnika. Kliknemo in pridržimo gumb ter povlečemo 
miško v desno oz. navzdol. Ko smo z obliko zadovoljni, gumb spustimo. 

 

 Orodje za pravokotnike najhitreje aktiviramo s tipko R. 

 

                 
 

 Če med vlečenjem pridržimo tipko Shift, dobimo kvadrat, ob pridržanih tipkah Alt in Shift pa narišemo kvadrat iz središča. 

 

Pravkar smo spoznali, kako narišemo pravokotnik iz oglišča: začeli smo v levem zgornjem oglišču in končali v desnem spodnjem. 
Odločimo pa se lahko tudi za risanje iz središča navzven. Postopek je na las podoben, le da med risanjem pridržimo tipko Alt.  

Risanje zaokroženih pravokotnikov 

Kadar potrebujemo zaokroženi pravokotnik, v okenca Corner radius podamo polmere zaokrožitev pravokotnika za posamezna 
oglišča. 

 

 

Orodje za primitivne pravokotnike 
Z orodjem za primitivne pravokotnike (angl. Primitive Rectangle Tool) rišemo pravokotnike, ki jim lahko tudi potem, ko so že 
izdelani, spreminjamo lastnosti, kot so velikost, zaokroženost oglišč, barva polnila ipd. To naredimo tako, da pravokotnik 
označimo z orodjem za izbiranje, nato pa v paleti Properties spremenimo njegove lastnosti. Postopek izdelave je podoben kot 
pri risanju običajnih pravokotnikov. 

 

 



Orodje za elipse 
Elipso narišemo tako, da v okvirju najprej izberemo orodje za elipse (angl. Oval Tool). Oblika kazalca se zdaj spremeni v . 
Kazalec postavimo v točko, kjer bo levi zgornji rob elipse. Kliknemo in pridržimo gumb ter povlečemo miško v desno oz. 
navzdol. Ko smo z obliko zadovoljni, gumb spustimo. 

 

 Orodje za elipse najhitreje aktiviramo s tipko O. 

 

 
 

 Odločimo se lahko tudi za risanje elipse iz središča navzven. Postopek je podoben, le da med risanjem pridržimo tipko Alt. Če med vlečenjem 
pridržimo tipko Shift, dobimo krog, ob pridržanih tipkah Alt in Shift pa narišemo krog iz središča. 

Risanje lokov, izsekov in kolobarjev 

Lok, ki je pravzaprav odsek na elipsi, narišemo tako, da pred začetkom risanja v paleti Properties določimo začetni (Start angle) 
in končni kot (End angle) loka. Kazalec postavimo v točko, kjer bo začetek loka. Kliknemo in pridržimo gumb ter povlečemo 
miško v desno oz. navzdol. Ko smo z obliko loka zadovoljni, gumb spustimo. Če potrdimo izbiro Close path, se lok zapolni, tako 
da dobimo eliptični izsek. Kadar pa potrebujemo kolobar, podamo še notranji polmer (Inner radius). 

 

         

Orodje za primitivne elipse 
Z orodjem za primitivne elipse (angl. Primitive Rectangle Tool) rišemo elipse, loke ali kolobarje, ki jim lahko tudi potem, ko so že 
izdelani, spreminjamo lastnosti, kot so velikost, barva polnila ipd. To naredimo tako, da elipso označimo z orodjem za izbiranje, 
nato pa v paleti Properties spremenimo njene lastnosti. Postopek izdelave je podoben kot pri risanju običajnih elips. 

 

 

Orodje za mnogokotnike in zvezde 
Mnogokotnik ali zvezdo narišemo tako, da v okvirju najprej izberemo orodje za mnogokotnike (angl. PolyStar). Oblika kazalca se 
zdaj spremeni v . Postavimo ga v točko, kjer bo središče lika, kliknemo in pridržimo gumb ter povlečemo miško. Ko smo z 
obliko zadovoljni, gumb spustimo. Med vlečenjem lahko mnogokotnik poljubno vrtimo. 

 

 Ob pridržani tipki Shift se mnogokotnik oz. zvezda izriše v vodoravni smeri ali pod mnogokratnikom kota 45 stopinj. 

 



  
 

Če v paleti Properties kliknemo na gumb Options, se odpre pogovorno okno Tool Settings, kjer določimo podrobne lastnosti 
lika. V seznamu Style izbiramo med mnogokotnikom (polygon) in zvezdo (star), v okence Number of Sides pa zapišemo število 
stranic oz. oglišč. 

Orodje za črte 
Črte rišemo tako, da v okvirju najprej izberemo orodje za črte (angl. Line Tool). Oblika kazalca se zdaj spremeni v . Kazalec 
postavimo v točko, kjer bo začetek črte, kliknemo in pridržimo gumb ter povlečemo miško v desno oz. navzdol. Ko smo z obliko 
črte zadovoljni, gumb spustimo.  

 

 Orodje za črte najhitreje aktiviramo s tipko N. Ob pridržani tipki Shift se črta izriše v vodoravni, navpični oz. diagonalni smeri. 

 

 
 

Preden se lotimo risanja, lahko v paleti Properties določimo lastnosti črte, kot so. npr. barva, debelina, slog ipd. 

Čopič 
Čopič (angl. Brush Tool) omogoča risanje nepravilnih likov oz. prostoročno risanje zapolnjenih likov, ki spominja na delo s 
čopičem. Ko izberemo čopič, se oblika kazalca spremeni v . Kliknemo na delovno površino in povlečemo kazalec.  

 

 
 

 Čopič najhitreje aktiviramo s tipko B.  

Velikost in oblika čopiča  

Lastnosti čopiča, npr. barvo, določamo v paleti Properties. Z gumboma na dnu okvirja Brush Size in Brush Shape pa se odločimo 
za primerno debelino in obliko čopiča. 

 

       

Načini risanja 



Z gumbom Brush Mode se odločimo za enega od petih načinov risanja:  

 

Gumb Pomen 

 
Paint Normal. Rišemo povsod. 

 
Paint Fills. Rišemo na prazni površini in preko polnil, ne pa tudi preko obrisov. 

 
Paint Behind. Rišemo na prazni površini, ne pa tudi preko predmetov, ki ležijo v isti plasti. 

 
Paint Selection. Rišemo le znotraj trenutno označenih predmetov. 

 
Paint Inside. Rišemo samo znotraj trenutno označenega področja. 

Razpršilec 
Učinek razpršilca (angl. Spray Brush Tool) spominja na risanje z enobarvnim razpršilcem, uporabimo pa lahko tudi vzorce. 
Postopek risanja je podoben kot pri čopiču. Ko izberemo orodje, se oblika kazalca spremeni v . Kliknemo na delovno površino, 
pridržimo gumb in povlečemo kazalec. 

 

 Razpršilec najhitreje aktiviramo s tipko B.  

 

 

Pero 
Pero (angl. Pen Tool) omogoča zelo natančno risanje Bezierovih krivulj oz. likov poljubne oblike. Vsaka krivulja je sestavljena iz 
dveh ali več vozlov. Poznamo tri vrste vozlov, ki jih uporabljamo pri risanju različnih vrst krivulj: ostre, gladke in kombinirane. 
Ravna krivulja oz. odsek je najpreprostejša oblika Bezierove krivulje, saj ima samo dva vozla, ki ležita na obeh krajiščih. 
Ukrivljena krivulja ima v splošnem več vozlov in kontrolnih točk. Kontrolne točke so nameščene vzdolž vozlov in določajo kot, 
pod katerim krivulja vstopa v vozel. Vozli in kontrolne točke so vidni samo na zaslonu in se ne natisnejo na tiskalniku. Označeni 
vozli vzdolž krivulje so prikazani s polnimi, neoznačeni pa s praznimi kvadratki. Krivulje lahko rišemo z različnimi orodji, kot so 
pero, svinčnik, čopič in druga orodja. Tudi potem, ko krivuljo narišemo, ji lahko spremenimo velikost, obliko, lego in barvo. 

 

 

Risanje ravnih črt 

Risanje ravnih črt je zelo preprosto. Ravne črte vsebujejo samo ostri vozle, ki jih najdemo na konceh črt. Ko v okvirju izberemo 
pero, se oblika kazalca spremeni v . Zdaj kliknemo na mesto, kjer bo začetek črte oz. prvi vozel. Zapeljemo kazalec nekoliko 
vstran in znova kliknemo na mesto, kjer bo konec segmenta, da dobimo drugi vozel.  

 

 Če med risanjem pridržimo tipko Shift, omejimo smer črte na mnogokratnike kota 45 stopinj. 

 

Na enak način lahko nadaljujemo tudi z risanjem naslednjih segmentov. Če želimo zaključiti z risanjem odprte črte, v okvirju 
izberemo neko drugo orodje ali pa pritisnemo tipko Esc. Po potrebi pa lahko črto tudi zapremo, tako da spojimo začetno in 
končno krajišče. Kazalec zapeljemo nad prvo oglišče in kliknemo, tako da se krivulja zapre. 

 



 

Risanje ukrivljenih črt 

Na ukrivljenih odsekih krivulj so razporejeni gladki vozli. Vsak gladek vozel ima dve ročici s kontrolnima točkama, ki določata 
smer tangente na krivuljo v vozlu. S premikanjem kontrolnih točk torej določimo smer oz. naklonski kot krivulje na obeh 
straneh vozla. Ker se smer krivulje ne lomi, ostane krivulja gladka, zato tu govorimo o gladkem vozlu.  

V okvirju izberemo pero, oblika kazalca se spremeni v . Na mestu, kjer želimo imeti prvo točko krivulje, kliknemo in pridržimo 
levi gumb miške. Pojavi se prvi vozel. Nato zapeljemo kazalec v smeri krivulje. Med vlečenjem opazimo, da pravzaprav 
premikamo kontrolno točko stran od vozla. Ko pritisnemo na miškin gumb, določimo lego vozla, medtem ko z vlečenjem miške 
določimo lego kontrolne točke.  

 

 Če med premikanjem miške pridržimo tipko Shift, omejimo smer krivulje na mnogokratnike kota 45 stopinj. 

 

Znova kliknemo in pridržimo miškin gumb ter povlečemo kazalec v primerno smer. Ko pridemo v končno točko segmenta, 
spustimo miškin gumb.  

 

 
 

Če želimo narisati naslednji segment krivulje, postavimo kazalec na konec tega segmenta in kliknemo.  

 

 

Odprte in zaprte krivulje 

Ločimo med dvema vrstama Bezierovih krivulj: zaprtimi in odprtimi. Odprta krivulja ima začetno in končno krajišče, medtem ko 
sta pri zaprti krivulji obe krajišči združeni v isti točki. Zaprto krivuljo (desna slika) je moč zapolniti s poljubno izbranim polnilom, 
medtem ko lahko odprti krivulji (leva slika) določimo le lastnosti obrisa. Kadar želimo krivuljo zapreti, kazalec pomaknemo v 

začetno točko krivulje, tako da se njegova oblika spremeni v . Zdaj kliknemo v začetno točko in krivulja se zapre. 

 

 

Orodje za dodajanje vozlov 

Orodje za dodajanje vozlov (angl. Add Anchor Point Tool) omogoča preprosto dodajanje vozlov na krivuljo. Če dodamo vozel na 
ravno krivuljo, dobimo oster vozel, če pa to naredimo na ukrivljeni krivulji, dobimo gladek vozel. Vozel dodamo tako, da v 
okvirju izberemo orodje, nato pa na krivulji kliknemo na mesto, kamor želimo dodati nov vozel. 

 

 To orodje najhitreje aktiviramo s tipko +. Vozle lahko dodajamo tudi s peresom. Ko zapeljemo pero nad krivuljo, se namreč oblika kazalca 
spremeni v . Zdaj kliknemo in nov vozel se doda na krivuljo. 

 



 
 

Orodje za brisanje vozlov 

Z orodjem za brisanje vozlov (angl. Delete Anchor Point Tool) brišemo obstoječe vozle na krivulji. Orodje izberemo, nato pa na 
krivulji z njim označimo vozel, ki ga želimo odstraniti. Program nato samodejno spoji vozla, ki sta doslej ležala pred in za 
izbrisanim vozlom. 

 

 To orodje najhitreje aktiviramo s tipko -. Vozle lahko brišemo tudi s peresom. Ko zapeljemo pero nad poljuben vozel, se namreč oblika kazalca 
spremeni v . Zdaj kliknemo in vozel se izbriše. 

 

 
 

Orodje za pretvarjanje vozlov 

Orodje za pretvarjanje vozlov (angl. Convert Direction Point Tool) je namenjeno pretvorbi med različnimi vrstami vozlov. Orodje 
najprej izberemo, nato pa kliknemo na vozel, ki ga želimo pretvoriti. 

 

 
 

 To orodje najhitreje aktiviramo s tipko C. Vozel lahko pretvorimo tudi s peresom, tako da kliknemo nanj, medtem ko pridržimo tipko Alt. 

Urejanje krivulj 
Vsako krivuljo lahko urejamo in spreminjamo s pomočjo orodij. Z orodjem za označevanje spreminjamo krivulje, tako da 
kliknemo in premaknemo del krivulje. Drugo možnost ponuja orodje za delno označevanje, kjer premikamo vozle na krivuljah.   

Urejanje krivulj z orodjem za označevanje 

V okvirju izberemo orodje za označevanje (angl. Selection Tool), nato pa zapeljemo kazalec v bližino predmeta, da se njegova 
oblika spremeni iz  v . Zdaj kliknemo in povlečemo miško, dokler ne dobimo primerne oblike krivulje.  

 

 

Urejanje krivulj z orodjem za delno označevanje 

V okvirju izberemo orodje za delno označevanje (angl. Selection Tool), nato pa zapeljemo kazalec v bližino predmeta, da se 

njegova oblika spremeni iz  v . Zdaj kliknemo na predmet, da se pokažejo vozli. Zagrabimo vozel in povlečemo miško, dokler 
ne dobimo primerne oblike krivulje.  

 



 

Svinčnik 
Svinčnik (angl. Pencil Tool) je orodje, namenjeno prostoročnemu risanju odprtih in zaprtih krivulj. Rišemo tako, da zapeljemo 
kazalec nad delovno površino, da se njegova oblika spremeni v . Zdaj kliknemo in pridržimo levi gumb miške ter povlečemo. 
Program med vlečenjem samodejno dodaja vozle na krivuljo in poskrbi za to, da je krivulja gladka. Risanje lahko nadaljujemo iz 
končne točke. Krivuljo označimo, kliknemo v končno točko in znova povlečemo. Omeniti velja, da so prostoročno narisane 
krivulje manj natančne v primerjavi s tistimi, ki jih izdelamo s peresom. Vseeno pa lahko krivulje do neke mere zgladimo tudi 
pozneje. 

 

 
 

 Svinčnik najhitreje aktiviramo s tipko Y. Če med risanjem pridržimo tipko Shift, dobimo vodoravne oz. navpične črte. 

 

Pri prostoročnem risanju črt imamo na dnu okvirja z orodji na voljo tri načine risanja: Straighten (risanje ravnih črt), Smooth 
(risanje gladkih krivulj) in Ink. Lastnosti svinčnika podamo v paleti Properties. Izbira Smoothness določa gladkost krivulj.  

Orodje za brisanje 
Z orodjem za brisanje (angl. Eraser Tool) brišemo obrise in polnila predmetov. Ko izberemo to orodje, se oblika kazalca 
spremeni v . Z gumbom Eraser Shape določimo obliko in velikost orodja. Zdaj kliknemo in povlečemo vzdolž tistega 
dela predmeta, ki bi ga radi izbrisali. 

 

 Orodje za brisanje najhitreje aktiviramo s tipko E. Če bi radi na hitro izbrisali celoten obris ali polnilo predmeta, najprej kliknemo na gumb 
Faucet, ki ga najdemo v spodnjem delu okvirja z orodji. Nato zadostuje klik na obris ali polnilo. 

 

   
 

Na dnu okvirja z orodji najdemo gumb Eraser Mode, ki določa delovanje orodja: 

 

Gumb Pomen 

 
Erase Normal. Brišemo vse. 

 
Erase Fills. Brišemo samo polnila, ne pa tudi obrisov. 

 
Erase Lines. Brišemo samo obrise, ne pa tudi polnil. 

 
Selected Fills. Brišemo samo trenutno označena polnila. 

 
Inside. Brišemo samo znotraj trenutno označenega področja. 

 

 


