A kezdőknek már a cím is rémisztőnek hangozhat, pedig számtalan lehetőségtől fosztanánk
meg magunkat, ha nem ismerkednénk meg a címben jelzett dolgokkal.
A path-ok vektorosan megadott vonalak. Óriási előnyük, hogy bármekkorára nagyíthatóak,
mivel nem pixelekből, hanem irányvektorokból állnak. A shape pedig előre elkészített
vektoros alakzat. Túlságosan nem akarom bonyolítani a témát, inkább azokat a
tulajdonságait mutatnám be, ami hasznos a scrapbookos oldalak készítése szempontjából.
Egyik ilyen a stroke path, vagyis a path keretezése. Ezt sok mindenre lehet használni, most a
varrást fogom bemutatni. Érdekes díszítő elem a varrás alkalmazása az oldalon, lehet az
egész képet, vagy csak egy elemet körbevarrni. Ehhez elsősorban egy megfelelő ecsetre van
szükségünk. Bár a meglévő alapecseteket is át tudnánk alakítani, ajánlok egy oldalt, ahonnan
ingyenesen le tudod tölteni a szükséges brush-t . Többféle, jól használható “öltés” van a
készletben. Ha nem tudnád, hogy mit is tegyél a letöltés után, pár szóban leírom.
Kitömörítés után helyezd el a Programok – Adobe (verzió szám) – Preset – Brushes
mappába. Az ecset paletta jobb sarkában lévő kis háromszögre kattintunk, a megnyíló
ablakban a load brushes-t választjuk, majd megkeressük az imént letöltött ecsetet.

Ha ezzel megvagyunk, kezdődhet a munka. Videón mutatom, mert ott sokkal jobban lehet
látni, hogy mi is történik.

És akkor egy kis játékra hívlak Benneteket.
Természetesen a kihívásra még október 31-ig tölthetitek fel a képeket a galériába,
de hogy azok se maradjanak játék nélkül, akik már elkészültek ezzel a feladattal. most ebben
is kipróbálhatják magukat.
A feladat a következő. Téma és hozzávalók tetszés szerintiek, három dolog legyen benne:
Valami path mentét történő varrás, valami extra árnyékolás, amiről itt van szó, és
fotómaszk, ahogy az itt le van írva. Természetesen saját próbálkozás:) Talán azoknak is
érdekes lehet , akik a technikát egyébként jól ismerik. Rájöttem közben, hogy a challenge
kategóriában nagy kavarodás lehet, így az első kihívás képeit átraktam az challenge1-be,

most pedig a challege2-be töltsétek fel a képeket. Kíváncsian várom a szép alkotásokat.
Én is nekiálltam és Kay Miller készletéből ilyenre sikeredett:

