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Saga Adobe Illustrator  
Adobe Illustrator var fyrst þróað fyrir Apple Macintosh árið 1985 því mikil þörf var á betri skilgreiningu í grafík og dýpt lita. 
Með þeirri þróun urðu tölvuskjáir stærri hjá Apple og margar útgáfur forritsins litu dagsins ljós á stuttum tíma. Með mikilli 
tækniþróun í stafrænni hönnun hafa mörg tískuteiknunarforrit komið upp á y�rborðið og þar eru Adobe framleiðendurnir 
fremstir í �okki. Þeir hafa ge�ð frá sér forrit sem koma að góðum notum í hönnunarvinnslu, bæði punkta forrit (e.bitmap) 
og vektor forrit (e.vector graphic) og má þar nefna Adobe Photoshop (myndvinnsla) og Adobe Illustrator (teikning). 
 
Adobe Illustrator er vektor forrit (e.vector graphic). Vektor forrit heldur upplausn myndanna alltaf eins og missa aldrei gæðin 
þó svo að myndin sé stækkuð (e.zoom in), minnkuð (e.zoom out) eða snúin á einhvern hátt.  Vektor teikningar eru búnar til 
með tengipunktum (e.anchor points) og línum (e. path segments) sem dregnar eru til og frá með ákveðnum bendli 
(e.pointing device). Með því tengjast punktarnir saman og mynda ákveðna teikningu eða mynd. Þau teikniverkfæri sem í boði 
eru í Adobe Illustrator eru notuð til að búa til nákvæmar línur, form og mynstur með vel skilgreindum brúnum og smáatriðum. 
Þessi verkfæri eru einstaklega góð til að vinna með �óknar samsetningar eins og �atar teikningar, tískuteikningar og 
vinnuteikningar. Allar myndir í Adobe Illustrator eru búnar til með vektor gæðum sem þýðir að forritið hefur sjálfstæða upplausn 
og er hið fullkomna forrit til að búa til teikningar af einhverju tagi. 

A
Vektor forrit (e. vector graphic) Punkta forrit (e.bitmap)

1



Hvers vegna forritið er mikilvægt verkfæri

CMYK og RGB litastillingar 
Þegar þú opnar Illustrator þá er sjálfge�ð að forritið noti CMYK litastillingu. CMYK stendur fyrir ljósbláan, rauðbleikan, gulan og 
svartan (e. cyan, magenta, yellow, black) sem er prentunar staðall og er notaður í �estum stafrænum prentvélum fyrir bækur og 
tímarit. Þannig ef þú ætlar að prenta út verkið þitt þá notar þú CMYK. En hins vegar ef þú vilt einungis birta það á skjánum eins 
og tölvu eða sjónvarpi þá er notast við RGB sem stendur fyrir rauður, grænn og blár (e. red, green, blue) Þessu er mjög einfalt að 
breyta. Þú velur Menu>File>Document color mode.

 

Eins og fram hefur komið er Adobe Illustrator er vektor forrit (e. vector graphic). Vektor forrit byggja teiknaðar myndir á reikni-
líkönum sem laga sig eftir aðgerðum teiknara og missa aldrei gæðin þó svo að þysjað sé inn (e.zoom in) eða út (e.zoom out) 
eða ef stærð mynda er breytt, myndunum snúið á einhvern hátt eða teygðar til. Þau teikniverkfæri sem í boði eru í Adobe 
Illustrator eru notuð til að búa til nákvæmar línur, form og mynstur með vel skilgreindum brúnum og smáatriðum. Þessi atriði 
eru mikill kostur þegar unnið er að nákvæmum vinnuteikningum.
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Að vinna með Adobe Illustrator
Kennslu- og verkefnahefti þetta er unnið í  Mac OS stýriker�. Það er ekki mikill munur á að nota Adobe Illustrator í PC tölvu eða 
Mac tölvu. Munurinn felst aðallega í �ýtileiðum á lyklaborðinu. Þeir sem nota PC tölvu ættu því að fylgja þeim lýsingum sem 
koma fram og 99% tilvika nota þá stjórnar takkann (e. Control) með öðrum tökkum í stað skipun (e. Command). Mac notar mikið 
skipun (e. Command) auk annarra takka á lyklaborðinu sem �ýtileiðir í forritinu eins og til dæmis, skipun (e. Command) + C til 
þess að afrita hlut/texta en PC tölva notar stjórn (e. Control) + C til að afrita hlut/texta. Grafíska upplausnin á bæði Mac OS X og 
Windows XP er mjög svipuð að �est allar tölvur ættu að getað �utt verkin sín á milli án mikilla vandamála. 

Hvernig á að byrja?
Vanalega þegar þú ferð upp í nýjan bíl þá lagar þú sætið, stillir baksýnisspegilinn og tryggir að þér líði vel í bílnum áður en þú 
leggur af stað. Það sama ættir þú að gera þegar þú sest fyrir framan nýja tölvu. Þá stillir þú tölvuna með það birtustig sem hentar 
þér og stillir Adobe Illustrator svo það virki fyrir þig. Til þess að gera forritið að þínu þá er gott að þú byrjir á því að fara í 
verkfærastikuna -  window>workspace>essentials.

Lyklaborðið
Adobe Illustrator eins og mörg önnur teikniforrit notast við mikið af �ýtileiðum. Þeir sem eru reyndari og reynslumeiri í forritinu 
nýta sér �ýtileiðirnar meira því þannig geta þeir unnið mun hraðar. Best er að byrja að læra á forritið með hefðbundnum hætti 
og á eðlilegum hraða áður en þú lærir að nota �ýtileiðirnar. 

Músin
Músin er eitt af aðal verkfærum í Adobe Illustrator. Það er því mikilvægt að þú skiljir að það eru mismunandi aðgerðir með 
tölvumúsinni. Það eru samtals �órar aðferðir til að notast við músina til að læra og skilja verklýsingarnar og kennsluna. 
 
Eitt klikk
Tvö klikk
Ýta og draga
Klikka afsíðis (til þess að hreinsa valið )

Verkfærastika

3



 

Útlit forritsins

Fljótandi gluggar
Fljótandi gluggar eru staðsettir í verkfærastikunni - Windows og eru þeir nokkrir. 
Þeir eru ekki allir nauðsynlegir fyrir teikningar í fatahönnun en þó eru þeir margir notaðir. 
Þeir sem eru mest notaðir eru eftirtaldir - Litaprufur, litir, strokur og burstar. Fljótandi 
glugga er alltaf hægt að �nna í window í verkfærastikunni.

Blaðsíða

Flettistika

Titill

Aðdráttar gildi Upplýsingar
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Verkfæri
Svarta örin (e. selection) - Velur, færir og umbreytir öllum hlutnum.
Hvíta örin* (e. direct selection) - Velur sérstakan part af hlutnum með því að færa tengipunktana eða hluta af hlutnum.
Töfrasprotinn (e. magic wand) - Velur hluti sem eru með eins liti eða með svipuðum litblæ.
Snaran (e. lasso tool) - Velur einstök atriði og hluti með því að draga í kringum þá.
Penninn* (e. pen tool) – Penninn er notaður til að teikna og gera tengipunkta. Til þess að gera boga er notast við ALT takkann.
Textatól* (e. type tool) - Skrifar texta.
Strik* (e. line segment) - Teiknar beinar sjálfstæðar línur í hvaða átt sem er.
Lögun og form* (e. shape tools) – Notað til að gera grunnform.
Málningarbursti (e. paintbrush) – Notað til að gera skraut, skrautskrift eða mynstur handfrjálst. Hægt að nota mismunandi bursta.
Blýantur* (e. pencil tool) – Notað til að gera skraut, skrautskrift eða mynstur handfrjálst. Hægt að nota mismunandi bursta.
Þykkur bursti (e. blob brush) – Svipaður og málningarburstinn nema þykkari og þessi sameinar tvær strokur í eina.
Strokleður* (e. eraser tool) – Strokar út.
Snúningstól* (e. rotate tool) – Snýr hlutum.
Stækka og minnka* (e. scale tool) – Stækkar og minnkar hluti.
Raskarinn* (e. crystallize tool – Raskar hlutum.
Frjáls umbreyta (e. free transform) – Hægt að stækka, minnka, snúa, breyta og spegla hlut.  
Lögun* (e. shape builder) – Sameinar hluti.
Sjónarhorn* (e. perspective tool – Setur hluti í eins, tveggja eða þriggja punkta sjónarhorn. 
Möskvi (e. mesh tool) – Býr til og breytir möskva hlutanna. 
Hallamál (e. gradient tool) – Breytir staðsetningu, lengd, radíus eða sjónarhorni á tilteknum hlut.
Dropateljari* (e. eyedropper) – Notað til að velja liti sem eru til í listaskjalinu.
Blandarinn (e. blend tool) – Býr til mismunandi lögun og litablöndu á milli tveggja eða �eiri hluta.
Tákn úðari* (e. symbol sprayer) – Úðar táknum.
Dálka línurit (e. column graph tool) – Býr til dálka línurit.
Listaskjal (e. artboard) – Býr til ný listaskjöl eða breytir stærð núverandi skjala.
Hnífurinn*(e. slice selection tool) – Skilgreinir hvar er hægt að skera af svæði í skjalinu. 
Höndin* (e. hand tool) – Notað til að færa sig til á blaðsíðunni.
Þysja (e. zoom tool) – Notað til að þysja inn eða út í listaskjalinu.

Fylling (e. �ll) stroka (e. stroke) - Hér sjást hvaða litir eru valdir sem fylling og sem stroka. Sá kassi sem er fyrir ofan hinn er valinn.
Litir (e. color) Fylling, skygging eða gegnsætt.

Skjásnið (e. screen modes) - Hægt er að breyta stærð skjalsins.

*Hægt er að halda takkanum inni y�r tólinu til að fá �eiri valmöguleika í þessum tiltekna �okki (sjá bls. 7)
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Hvíta örin* (e. direct selection)

Penninn*(e. pen tool) 

Stækka og minnka* (e. scale tool)

Þysja (e. zoom tool) 

Svarta örin (e. selection) 

Textatól* (e. type tool) 

Höndin* (e. hand tool)

Snúningstól* (e. rotate tool)

Lögun og form* (e. shape tools) –

Blýantur* (e. pencil tool)

Dropateljari* (e. eyedropper)

Stroka (e. stroke) 
Fylling (e. �ll) 

Verkfærin sem eru mest notuð
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Ýta og halda 
takkanum inni
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Flýtileið - Halda inni til að �eiri verkfæri sjáist  



Hjálpartæki  
Hvíta örin (e. selection) -  svarta örin (e. direct selection)
Svarta örin velur allan hlutinn en hvíta örin velur einungis parta af hlutnum (mynd 1).

Reglustikan (e. ruler)
Reglustikan getur aðstoðað þig með nákvæmni og að mæla hluti í verkefnablaðinu.
Hún er staðsett á vinstri hlið og efst uppi í verkefnablaðinu (mynd 2). Þú getur stillt 
reglustikuna á sentimetra, millimetra, tommur, punkta eða pixla með því að hægrismella á 
reglustikuna.
Til þess að sýna eða fela reglustikuna ferðu í View>Rulers>Show rulers/hide rulers (command+R).

Netið (e. grid)
Netið er oft notað til að aðstoða við uppsetningu. Netið birtist fyrir aftan listaskjalið og er í raun 
eins og draugur í skjalinu og prentast því ekki út (mynd 3). 
Til þess að sýna netið velur þú view > Grid or View > Hide Grid.
Hægt er að breyta lit og stærð á netinu með því að fara í Edit > Preferences > Guides & Grid.

Útlínur (e. outline)
Adobe illustrator gefur það sjálfkrafa upp að verkið sé í lit. Hins vegar getur þú valið að sýna 
verkið þannig að aðeins útlínur hennar eru sýnilegar. Þessi eiginleiki nýtist oft þegar verið er 
að vinna með mikið af lögum sem fara hvert ofan á annað (mynd 4).Til þess að velja útlínur 
er farið í View>Outline og til þess að breyta því tilbaka þá er valið View>Preview

Mynd 1

Reglustika

Mynd 2

Mynd 3

Mynd 4
Outline Preview
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Höndin (e. hand tool) 
Höndin (mynd 1) gefur okkur frelsi þegar við erum að teikna í forritinu. Höndin gerir okkur kleift að 
færa okkur til á blaðinu sem verið er að teikna á. Til þess að virkja höndina er bæði hægt að velja hana 
í verkfærastikunni eða með því að velja svörtu eða hvítu örina og halda inni bilstönginni (e. space bar) 
og ýta á músina til þess að færa sig til á blaðsíðunni á skjánum.

Dropateljari (e. eyedropper)
Með dropateljaranum getur þú valið lit úr hvaða mynd sem er og vistað hann í litasafninu þínu. 

Þysja (e. zoom) 
Í Adobe Illustrator er hægt að þysja inn og út á marga vegu. 
Leið 1 - Þú getur farið í verkfærastikuna og valið view > zoom in eða zoom out.
Leið 2 - Þú heldur command inni og velur + og - á lyklabílnum.
Leið 3 - Þú heldur ALT takkanum inni og �ettu með músinni fram og til baka. Þessi leið er hraðasta 
 leiðin til að þysja.

  

Hjálpartæki

Mynd 1
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Veldu texta verkfærið (mynd 3).

Skrifaðu valið orð eins og td. Texti

Til að breyta um leturgerð og leturstærð 
ferðu annað hvort efst í verkefnablaðsíðuna 
(mynd 3) eða í verkfærastikuna -  type > 
font eða size (mynd 4)

 

1

2

3

Burstar (e. brushes)
Það eru mjög margar mismunandi gerðir af burstum í forritinu. Allt frá sikk sakk saumum 
í vatnsliti. Til að fara í burstasafnið er farið í verkfærastikuna - window > brushes og þá 
opnast �jótandi gluggi. Velj skal litla umslagið í neðra, vinstra horninu til þess að skoða 
safnið (mynd 1).

Strokur (e. stroke) 
Stroku spjaldið er staðsett hjá verkfærastikunni - window > strokes. Þar er hægt að 
velja þykkt línanna (mynd 2). Stroku spjaldið er mikið notað í vinnuteikningum þar 
sem þú vilt velja mismunandi þykkt á mismunandi aukahluti.

Texti (e. text) 
Forritið hefur einstaka hæ�leika þegar kemur að textasmíði. Það er hægt að útbúa 
hvaðsem er þegar það kemur að texta. Eins og er ætlum við einungis að læra grunninn.

Lýsing aðgerða

Mynd 4

Mynd 1

Texti

Mynd 3

Þykkt 

Mynd 2

10



1

2

3

4

Að vista skjal
Mælt er með því að þú vistar skjalið þitt eins oft og mögulegt er þar sem of mörg verkefni og margra klukkustunda vinna 
getur hor�ð ef að forritið frýs eða verður þreytt. Þess vegna er fínt að gera það að vana að vista. Auðveld leið til að gera 
það er að ýta á command og S.  
Regla númer eitt í Illustrator er að vista skjalið eins oft og möguleiki er á. Best er að vista skjalið á 10 mínútna fresti.

Notið svörtu örina og ýttu einu sinni á hlutinn. Hluturinn er valinn þegar það er kominn rammi utan um hann.

Til þess að velja �eiri en einn hlut þá gerir þú eins og áðan nema eftir að þú hefur valið hlutinn þá heldur þú inni 
shift takkanum og velur næsta hlut alveg eins. Þetta gerir þú þar til þú ert búin/n að velja alla hlutina sem þú vildir. 

Til þess að velja marga hluti í einu sem eru allir staðsettir saman þá notar þú svörtu örina og klikkar aðeins fyrir 
utan svæðið sem þú vilt velja, Heldur síðan takkanum inni og dregur músina y�r það svæði. Ef að það er hlutur 
inn í klausunni sem þú vilt ekki velja með þá heldur þú shift takkanum inni og velur þann hlut. Nú ættu allir 
hlutirnir að vera valdir frátöldum hlutnum sem þú tókst út úr í síðasta skre�.

Til þess að velja marga hluti í einu þá er einnig hægt að nota snöruna (e. lasso tool). Veldu snöruna og klikkaðu 
rétt fyrir utan hlutinn sem þú kýst að velja. Haltu músinni inni og dragðu í kringum þá hluti/svæði sem þú vilt 
velja. Passaðu þig að vera aðeins fyrir utan svæðið. Til þess að klára að velja hlutinn/svæðið þarftu að loka hringnum 
og síðan sleppa takkanum. 

Að velja hlut (e. object selection)
Þegar þú býrð til �eiri en einn hlut í Illustrator þá velur forritið einungis nýjasta hlutinn sem þú bjóst til. Ef þú vilt vinna að 
öðrum hlut þá verður þú að velja hann sérstaklega. Það eru nokkrar aðferðir til að gera þetta. 

Lýsing aðgerða
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Tvöfalda hluti (e. dublicate) 
Til þess að tvöfalda hlut er annað hvort hægt að velja hlutinn og afrita hann (copy/paste) 
eða velja hlutinn og halda inni ALT takknum og velja hlutinn aftur og draga til hliðar. 
Þá eru hlutirnir orðnir tveir. 
 

Jafna hluti (e. align) 
Þegar tveir hlutir eru valdir þá er hægt að jafna þá og setja þá í beina línu, 
annað hvort lóðrétt eða lárétt. Farðu í verkfærastikuna og veldu windows >align þá sérðu 
alla valmöguleikana. Það er bæði hægt að velja að jafna hluti við blaðsíðuna 
eða jafna þá hluti sem eru valdir við hvor aðra (mynd 1).   

Sameina (e. group) og sundurliða (e. ungroup)
Þú getur sameinað nokkra hluti inn í einn hóp þannig að hlutir eru meðhöndlaðir sem ein eining. 
Til dæmis ef þú ert að teikna bol sem er síðan með vasa og svo kraga þá er mjög gott að þegar 
bolurinn er tilbúinn að sameina vasann, kragann og bolinn saman. Þá ef þú vilt færa bolinn í skjalinu 
eða setja hann ofan á bakgrunn þá er ekki �ókið að færa hann. Þá þarftu ekki að velja bolinn og 
svo kragann og svo vasann. Það er of mikil vinna og þar af leiðandi mikil tímaeyðsla. Til þess að 
sameina nokkra hluti þá velur þú fyrsta hlutinn með svörtu örinni og heldur shift inni og velur síðan 
seinni hlutinn og hægri klikkar svo á músina og velur group. Til þess að sundurliða velur þú hlutinn 
og hægri klikkar og velur síðan ungroup. 

Lýsing aðgerða
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Mynd 1



Litir (e. color) 
Á hægri hönd á skjánum má sjá litina (sjá mynd 1). Þessi gluggi er mikilvægur því hann er 
helst notaður til að skiptast á valdri fyllingu eða útlínu (sjá mynd 4).

Litadálkur (e. color guide)
Í litadálkinum sem er við hliðina á litunum eru mismunandi litatónar í boði eins og heitir, kaldir, 

bjartir og dimmir litir (sjá mynd 2).
Í hægra horninu er val takki sem býður upp á mismunandi valkosti.

Litaprufur (e. swatches)
Litaprufuspjaldið (mynd 3) gerir þér kleift að fá aðgang að grunnlitum, skyggingu og mynstri.  
Á hægri hönd á skjánum má sjá litaprufurnar. 
Ef þeir eru ekki sjáanlegir þá getur þú sótt þá í window>swatches
Einnig getur þú farið aftur í window>workspace>essentials eins og við gerðum í byrjun 
(sjá bls. 4).

Fylling
Útlínur

Þegar fyllinga-kassinn er fyrir ofan þá er hann valinn.
Þegar útlínu-kassinn er fyrir ofan þá er hann valinn. 

Litir Litadálkur

Litir Litadálkur

Litaprufur Burstar

Val

Mynd 1

Mynd 2

Mynd 3
Mynd 4

 

Lýsing aðgerða
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Grunnkennsla

Farið er vandlega y�r það hvernig búa á til verkefnablað. Nemandi byrjar á því að kynnast mismunandi tilbúnum formum og 
hver möguleikinn sé á því að breyta þeim. Hvernig fylla skal formin með lit sem nýtast mun honum svo í verkefnum heftisins.

Aðalverkfærið kemur til sögunnar, penninn (e. pen tool), en það er mest notaða verkfæri forritsins þegar kemur að teiknivinnu 
á fatnaði. Nemandi lærir skref fyrir skref hvernig hægt er að nota pennann til að teikna línu, bæta tengipunkti við form, teikna 

bogna línu og muninn á opnum og lokuðum hlut.



Grunnkennsla 1
Að búa til verkefnablað.

Gera nýja blaðsíðu File > New (hér myndast mynd 1).

Name > Nafn á skjalið.

New document pro�le > Ef að skjalið er ætlað til prentunar þá velur 
þú CMYK en ef það er ætlað skjám þá velur þú RGB.

Number of artboards: Hversu margar blaðsíður viltu hafa? Oftast er 
notast við eina. 

Size: Hér velur þú stærð skjalsins.

Units: Best er að hafa sentimetra eða millimetra.

Orientation: Hér velur þú annað hvort landslag (e. landscape) 
eða andlitsmynd (e. portrait).

Expand panels

1

2

3

4

5

6

7

Mynd 1

Mynd 2

Þegar þú ert komin með auða blaðsíðu fyrir framan þig þá ertu næstum 
því tilbúin að byrja. Þegar verið er að vinna á tölvu sem er ætluð mörgum 
notendum þá verðum við að hreinsa Adobe Illustrator og gera forritið að okkar.
Til þess að gera það þá veljum við  Window > Workspace > Essential.
Nú er líklegt að litata�an á hægri hönd ha� farið í felur. Veldu > Expand panels 
sem er staðsett efst í hægra horni á litatö�unni (sjá mynd 2). 

15



Grunnkennsla 2
Að búa til mismunandi form og breyta formum.

Veldu lögun og form verkfærið (e. Shape tool) og haltu takkanum inni til þess að sjá öll formin (sjá bls. 7).

Veldu kassa formið með því að klikka á það (mynd 1).

Búðu til kassa með því að ýta einu sinni á músina, haltu takkanum inni og dragðu músina til og frá til 
þess að fá mismunandi lögun á kassann. 

Til þess að gera hið “fullkomna form” þá heldur þú shift takkanum inni á meðan þú dregur formið til.

Til þess að breyta löguninni á forminu þá heldur þú command takkanum inni á meðan þú dregur formið til,
(hér á einungis við um stjörnuna).

Þegar þú ert orðin sátt/ur með formið þá sleppir þú takkanum á músinni.

Prófaðu að búa til öll formin.

1

2

3

4

5

6

7

Mynd 1
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Grunnkennsla 3
Að fylla í hlut með lit.

Veldu eitt form sem þú bjóst til í grunnkennslu 2.

Notaðu nú svörtu örina og klikkaðu á valinn hlut.

Klikkaðu á fyllinguna í litadálknum (sjá mynd 1 og 4).

Vertu viss um að fyllingin sé valin (ef ekki þá klikkar 
þú einu sinni á hana).

Farðu í litadálkinn og veldu fallegan lit með því
að klikka einu sinni á hann (sjá mynd 2).

Fyllingardálkurinn ætti nú að sýna valinn lit (sjá mynd 3).

Veldu nú útlínukassann (sjá mynd 4) og veldu fallegan lit. Nú er kassinn
með útlínur (sjá mynd 5).

Mynd 1

Mynd 2

Fylling
Útlínur

Þegar fyllinga-kassinn er fyrir ofan þá er hann valinn.
Þegar útlínu-kassinn er fyrir ofan þá er hann valinn. 

Mynd 4

Mynd 3

Fylling

Litadálkur

Mynd 5
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Penninn er eitt mikilvægasta verkfærið sem fata- og textílhönnuðir nota þegar verið er að vinna að hönnun í Illustrator. 
Þegar hönnuður teiknar tískuteikningu eða �ata vinnuteikningu notast hann að mestu leiti við pennann þar sem hann er 
nákvæmur og sveigjanlegur. Því miður er penninn reyndar svolítið �ókinn í notkun og þá sérstaklega þegar verið er að 
teikna mikið af beygðum línum. En þegar viðkomandi hefur náð góðu valdi á verkfærinu eru allir vegir færir og glæsilegar
teikningar verða til. Allt sem er búið til með pennanum inniheldur línur og tengipunkta eins og allir aðrir hlutir í Illustrator. 
Að teikna form með pennanum er eins og að afvinda tvinnake�i. Í hvert skipti sem þú smellur á músina þá festist tvinninn 
niður og hvert sem þú ferð þá eltir tvinninn.

Þegar þú teiknar hlut með pennanum getur þú annað hvort haft hlutinn opinn eða lokaðan. 
Opinn hlutur getur verið gagnlegur í sumum tilfellum eins og í saumsporum eða öðrum smáatriðum 
sem eru ofan á �íkinni. Lokaður hlutur er allt það sem þarf að fylla með lit. 

Grunnkennsla 4
Kennsla á aðalverkfærið - Penninn (e. pen tool)

Hlutur þarf að vera lokaður 
til að hægt sé að lita hann.

Opinn hlutur með hvítri 
fyllingu á gráum bakgrunn.

Eitt klikk til að staðsetja 
fyrsta tengipunktinn

Eitt klikk til að staðsetja 
annan tengipunktinn

Eitt klikk til að staðsetja 
þriðja tengipunktinn
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Veldu verkfærið pennann (mynd 1).

Á blaðsíðunni þinni gerir þú eitt klikk (passaðu að ýta ekki og draga).
Þetta er fyrsti tengipunkturinn þinn. 

Veldu staðinn sem þú vilt að verði næsti tengipunktur.

Eitt klikk á valinn stað. Þetta gerir línu á milli fyrsta og annars tengipunkts (mynd 2).
 
Veldu þriðja staðinn fyrir næsta tengipunkt. Passaðu að fara ekki 
þvert y�r fyrstu línuna.

Eitt klikk á þriðja staðinn og þá er önnur línan komin (mynd 3). 

Endurtaktu fyrri skref og endaðu síðan síðasta tengipunktinn hjá fyrsta 
punktinum til þess að loka forminu (mynd 4 og 5). 

Grunnkennsla 5
Markmið - Að teikna línu með pennanum.

Mynd 4 Mynd 5Mynd 2 Mynd 3

Penninn

Mynd 1
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Veldu kassann (mynd 1). 

Eitt klikk og dragðu músina til svo að kassinn myndist (mynd 2).

Veldu plús pennann (haltu takkanum inni svo að pennavalið 
myndist (sjá bls. 7).

Eitt klikk á línuna á valinn stað á kassanum (sjá mynd 3).

Veldu nokkra staði á línunni (sjá mynd 4). 

Veldu hvítu örina og ýttu á valinn punkt í kassanum (mynd 7). 

Færðu til punktinn á nýjan stað (sjá mynd 5).

Endurtaktu skref nr. 7 við alla punktana (sjá mynd 6).

Til þess að �arlægja punkt þá velur þú mínus pennann 
og ýtir á tengipunktinn sem þú vilt �arlægja (mynd 8).

Grunnkennsla 6
Að bæta við tengipunkti við form.

Formin

Penninn

Mynd 6

Mynd 2

Mynd 5 Mynd 8

Mynd 1

Hvíta örin

Mynd 7Mynd 4

Mynd 3
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Veldu verkfærið pennann og á blaðsíðunni þinni gerir þú eitt klikk sem verður 
fyrsti tengipunkturinn þinn.

Veldu staðinn sem þú vilt að verði næsti tengipunktur þinn. Eitt klikk á músinni 
og dragðu músina til. Passaðu að sleppa ekki takkanum á músinni (mynd 1).

Þú ættir að sjá sett af bogahandföngum birtast, eitt við músarbendilinn og annað 
í gagnstæðri átt (mynd 1). 

Bogahandföngin stjórna í hvaða átt næsti bogi fer. 

Svo lengi sem þú heldur takkanum inni á músinni þá hefur þú stjórnina og getur 
stjórnað boganum að vild. Þegar þú ert sátt/ur með bogann þá getur þú sleppt 
takkanum.

Veldu staðinn fyrir næsta tengipunkt og gerðu eitt klikk á músina og annar bogi 
myndast sjálfkrafa. 

Haltu inni ALT takkanum á lyklaborðinu þá sérðu að þú getur nú stjórnað öðru 
bogahandfanginu að vild sem þýðir að þú stjórnar í hvaða átt næsti bogi fer. Hér er 
gott að beina bogahandfanginu að núverandi tengipunkti því þá fer næsti 
tengipunktur í hvaða átt sem er.  

Grunnkennsla 7
Að teikna bogna línu með pennanum.

Mynd 1Hugmynd að æ�ngaverkefni - taka gínu í gegn.
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Verkefni

Nemandi notast við pennann (e. pen tool) og allar þær aðgerðir sem hann hefur nú þegar lært. Verkefnin eru sex samtals, auk 
lokaverkefnis. Þau eru byggð upp þannig að nemandi byrjar á einfaldri teikningu eins og að teikna einfaldan bol og buxur með 
pennanum. Við hvert verkefni bætast svo �óknari atriði við eins og aukahlutir; vasi, rennilás, tölur og �eira. Í öllum verkefnum 

er lögð áhersla á að nemandinn vinni með eigin hugmyndir og hönnun. Í lokaverkefninu eru fullvinnar vinnuteikningar af 
þremur mismunandi �íkum. 



Verkefni #1
Teikna bol og buxur með pennanum
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Rennilás

Vasar

Tölur

Verkefni #2
Teikna aukahluti (vasi, rennilás og tölur)

Hnappagöt og beltislykkja
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Verkefni #3
Breyta einföldum grunn�íkum í �óknari �íkur
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Verkefni #4
Vinnuteikningar (framhlið og bakhlið)
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Verkefni #5
Gína (tískuteikning)
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Verkefni #6
Fatnaður á gínu
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EIK Design

Verkefni #7 (lokaverkefni)
Vinnuteikningar (Buxur, peysa, bolur, pils, kjóll og skyrta)
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Vinnuteikningar - sýnishorn
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