
SKAPA EN SKISS

FÖRST:
Längst upp hittar du menyn. Där 
finns olika symboler som du kan 
klicka på. Om du klickar på 
cirkeln med ett i i, hittar du 
information om hur programmet 
fungerar. 

Börja med att testa vad som 
händer när du klickar på de olika 
symbolerna. Lär känna de olika 
funktionerna. Spara inte det du 
gör än! 

Välj en penna, t.ex. penna nr 
4 (blåmarkerad på bilden) och 
klicka på symbolen som gör att 
linjen blir spegelvänd när du 
ritar. Testa. Använd eller byt 
tillbaks till enkel linje.

Välj penna nr 4

Kom igång med SKETCHBOOK!



Rita upp ett ansikte. Blir det fel 
kan du ta bort genom att trycka på 
den vita pilen som pekar åt 
vänster uppe i menyraden.

Du kan också använda 
suddfunktionen genom att 
markera denna symbol.

Genom att ändra 
”Radius” kan du variera 
bredden på linjen. Utnyttja 
detta så kan du arbeta 
mer detaljerat.
”Opacity” reglerar hur 
täckande linjen är. 1.00 
betyder att linjen är helt 
täckande.



LÄGGA PÅ FÄRG

Genom att förstora bilden (dra ”utåt” med två fingrar samtidigt) kan du 
arbeta med större precision. Gör detta så fort du skall jobba med 
detaljer.

Skapa ett nytt lager genom att 
klicka på symbolen längst upp 
till höger. Det nya lagret är rutigt 
och blåmarkerat. Det är på 
detta lager du skall färglägga 
din skiss.

Om du klickar på symbolen med 
ögat döljer du det lagret. Gör du det 
syns inte lagret längre. Då ser du 
precis vad du har på de olika lagren. 
Försök att komma ihåg vilket lager 
du jobbar på.



I rutan till vänster ser du hur bred 
penseln är. Justera efter hur 
detaljerat du vill kunna arbeta. Detta 
gör du genom att ändra ”radius”.

Välj färg genom att dra i de små 
cirklarna på färgpaletterna. Du 
kan reglera hur mycket vitt, hur 
mycket färg och hur täckande du 
vill att färgen skall vara. 
När du börjar ”måla” kommer du 
att märka att färgen lägger sig 
över linjerna på skissen. För att 
ändra detta måste du byta plats 
på lagren.

Markera 
penselsymbolen. 

Till vänster i 
cirkeln ser du den 
”gamla” färgen. 
Till höger ser du 
den nya.



För att byta plats på lagren håller du fingret på det tre strecken tills lagret 
”frigörs”. Håll fingret nere och dra ner lagret så att det lägger sig under det 
första. Det skall se ut som på bilden. Du kommer att märka att färgen nu 
lägger sig bakom skissen.

Dra upp storleken så kan du jobba 
med större precision vid linjerna.



Testa att använda airbrushfunktionen. 
Minska opaciteten så att färgen inte 
täcker så mycket. Denna funktion är 
bra när man vill skapa t.ex. 
skuggeffekter eller måla lager på lager. 
Det är dock bra att vänta med skuggor 
till tredje lagret. Detta kommer vi till 
senare!

Du kan vända bilden 
om du vill när du 
jobbar. Ibland kan det 
kännas bättre och är 
lättare att komma åt 
när du färglägger eller 
ritar.



Måla hudfärg, kläder, bakgrund och hår på andra lagret. Om du döljer skissen på 
första lagret kommer det att se ut som på bilden till höger. Genom att dela upp 
bilden i lager blir det lättare att ändra och sudda om du skulle vilja göra detta.

Färglägg ögonen. 



SKUGGOR OCH EFFEKTER

Skapa ett tredje lager. I 
gratisversionen kan du bara 
använda tre lager. Vill man 
kan man ”slå ihop” (merge) 
bilder och på så vis använda 
fler lager. Tyvärr kan man inte 
gå in och ändra på de lager 
man slagit ihop.

Välj en lite mörkare nyans och 
jobba fram färg på munnen 
och skuggor. Testa dig fram 
tills du hittar färger som du 
tycker passar.



När du lägger skuggor kan det 
vara bra att använda 
airbrushfunktionen och 
använda låg opacitet. Tänk 
efter var skuggorna lägger sig 
och vilken effekt du vill få 
fram.

När du tittat i de olika lagren 
ser det ut så här. Skiss på ett, 
skuggor på ett och färg på ett.



Du kan också välja att lägga in 
ett foto i bakgrunden. För att 
kunna göra detta får du 
färglägga och skugga på 
samma lager. Eller ”slå 
ihop”skiss och färg till ett lager 
och ha skuggor och effekter på 
ett lager. Testa dig fram.

Uppgift:
• Testa funktionerna och lär känna programmet.

• Rita upp ett ansikte med ett tydligt uttryck - glad, trött, arg, blyg, 
lycklig, ilsken osv. Jobba i alla lager.

Ta en skärmdump och skicka till mig: johanna.bristulf@edu.lomma.se

Om du hinner:

• Rita ett till ansikte eller människa där tar ett eget foto och lägger in 
som bakgrund. 




