
PORADNIK PRZEMALOWANIA MODELI  cz.2

Wstawianie oznaczeń, symboli .

 W pierwszej części poradnika opisałem jak zmieniać kolory modelu. Teraz oprócz 
zmiany koloru zajmiemy się wstawieniem symbolu graficznego na przygotowany 
model. 
Posłużę się tutaj trzema plikami.

 Pierwszy to wycięty fragment modelu
„Humvee”,

Taki kamuflaż chcemy uzyskać
w modelu

Element, który umieścimy na
tylnej klapie



1. Otwieramy program  i wczytujemy pierwszy i drugi plik

Wielkość obrazków ustawiamy tak aby były dobrze widoczne w programie.
Robimy to zaznaczając obrazek i posługując się kółkiem myszki powiększamy lub 
pomniejszamy obrazek.

2. Pobierając próbki koloru z obrazka po lewej stronie będziemy zmieniając kolory 
na prawym obrazku. Na lewej fotce w kamuflażu nie występuje kolor brązowy. 
Zamiast niego jest biały, więc wymienimy brązowy na biały na prawym obrazku. 
Pozostałe kolory mogą pozostać.

3. Za pomocą „pipety” pobieramy kolor biały (biały górny kwadracik na palecie 
barw) .

4. Zamykamy obrazek po lewej, bo na razie nie będzie już potrzebny i powiększamy 
obrazek po prawej na całe okno.



5. Za pomocą „wiaderka z farbą „ klikamy na wszystkich brązowych elementach 
modelu zapełniając je białym kolorem. Tolerancję narzędzia ustawimy na 30 - 50 %.  
Ja zrobiłem to tylko na części klapy po prawej stronie.

Widzimy ,że pozostały widoczne krawędzie brązowego kamuflażu.  Możemy to 
poprawić używając narzędzia  „mgła” (taka kropla poniżej pędzla w przyborniku po 
prawej. Zaznaczając to narzędzie pokaże się nam okno z parametrami. Ustawiamy 
kąt na 20 (wielkość narzędzia) i suwak nacisku do końca w prawo. Tak przygotowane
narzędzie wielokrotnie  przesuwamy po liniach podziału aż do uzyskania efektu 
„rozmycia”. 



6. Zapisujemy obrazek. I zamykamy go w programie.

 Teraz musimy przygotować  sobie obrazek do umieszczenia na tylnej klapie.

1. Otwieramy obrazek w programie

 

Otworzyłem go 2 razy używając menu – Obrazek- duplikuj  aby pokazać efekt 
wycięcia.
2.Z przybornika wybieramy narzędzie „magiczna różdżka” - tolerancja ok 50% 
a kolor ustawiony na biały .
3. Tym narzędziem trzymając cały czas naciśnięty klawisz Ctrl – klikamy myszką na 
wszystkich czarnych elementach obrazka. (zaznaczenie widoczne w postaci zielonej
przerywanej linii) . Musimy to zrobić dokładnie, bo gdy opuścimy coś to obrazek 
będzie nie kompletny i trzeba będzie powtarzać zaznaczanie. W razie pomyłki 
cofamy operację strzałką w lewo na górnym pasku.

4. Otrzymujemy coś takiego: Kopiujemy do schowka i zapisujemy jako nowy 
obrazek.



Warto zapisać otrzymany wycięty obrazek jako oddzielny plik, bo może być 
potrzebny w razie jakiejś pomyłki.

5. Możemy ten obrazek pokolorować wg uznania . np. tak:



6. Zaznaczamy plik z obrazkiem i kopiujemy do schowka . Zaznaczamy obrazek z 
klapą i z menu (Edycja -wklej) wklejamy nasz obrazek do pliku z klapą. Może się 
okazać np. za duży. Zaznaczamy go prawym klawiszem myszki i wybieramy opcję 
„wolna obróbka” lub „Transform free” w wersji angielskiej. Otwiera się okienko w 
którym możemy ustawić za pomocą suwaków wielkość obiektu, kąt obrotu i 
perspektywę. Jeżeli już mamy wszystko ustawione właściwie umieszczamy nasz 
obrazek w wymaganym miejscu i klikamy OK. W przypadku jakiejś pomyłki cofamy
operacje i powtarzamy ją jeszcze raz.  Zapisujemy obrazek. 

Efektem naszej pracy będzie coś takiego:

Opisałem tutaj metodę z użyciem różczki .  Częściej jednak będziemy korzystać 
 z innych narzędzi do wycinania z przybornika po prawej stronie okna programu.



Do wycięcia ‘Malucha” z poniższego zdjęcia posłużę się narzędziem „lasso” lub 
„wielokąt”

  1. Obrysowujemy potrzebny element (powiększamy kółkiem myszki aby zrobić to 
dokładnie)  przesuwamy narzędzie wzdłuż krawędzi wycinanego
 elementu, aż do zamknięcia obrysu. Wtedy pojawi się zaznaczenie. 
                                        

2. Kopiujemy do schowka. 
3. Otwieramy obrazek na którym chcemy umieścić nasz wycięty element i wklejamy 
go tam korzystając jak zawsze z „menu-edycja-wklej.”
Efekt wklejenia poniżej.



4. Obrazek zostaje wklejony i teraz możemy jak w poprzednim przypadku zmienić 
wielkość, kąt obrotu i położenie obrazka, lub poprawić jego parametry używając 
filtrów.(zmiany zostaną wprowadzone tylko na zaznaczonym wklejonym obrazku) 
Zapisujemy go jako jako plik jpg.
5. W ten sam sposób posługujemy się innymi narzędziami do wycinania jak prostokąt
czy elipsa.

Usuwanie elementów, znaków lub symboli z obrazka.

Czasem chcemy zmienić oznaczenie np. znaki rozpoznawcze samolotu. 
1. Otwieramy obrazek. Za pomocą pędzla o kolorze podkładu zamalowujemy 
element, który chcemy usunąć. Może się okazać, że przy okazji zamalujemy też 
narysowane linie podziału. Możemy je odtworzyć używając narzędzia „Linia” z 
przybornika. Otworzy się nam okno, w którym wybieramy grubość i rodzaj linii. 
Oczywiście należy wcześniej ustawić potrzebny kolor. Najlepiej wypróbować 
działanie tego narzędzia. (Kliamy w miejscu rozpoczęcia linii i drugi raz w miejscu 
zakończenia).

2. Po usunięciu obrazka i poprawie linii możemy wkleić nowe oznaczenia w podany 
powyżej sposób.



Usunięty znak z dolnego płata i poprawione linie.

Wprowadzanie tekstu

Aby umieścić napis posłużę się obrazkiem „Malucha”



1. Otwieramy obrazek

2. Z górnego paska wybieramy ikonę ze znaczkiem „T”
(Otwiera się okno , gdzie ustawiamy kolor i wielkość czcionki oraz możemy ustawić 
kąt pochylenia napisu wpisując odpowiednią wartość).

3. Wpisujemy potrzebny tekst i zatwierdzamy.

Na obrazku pokazuje się nam zaznaczony linia przerywana napis. Klikając lewym 
klawiszem myszki i trzymając naciśnięty, ustawiamy napis w wybranym miejscu.

4. Zatwierdzamy i zapisujemy gotowy obrazek.

Na zakończenie tego poradnika należy jeszcze dodać, że program możemy 
i powinniśmy wykorzystać również do poprawy zdjęć, które zamieszczone w 
galeriach czasem są za ciemne lub mało wyraźne, 
Korzystając z zakładki „Dopasowanie” i „Filtry” na górnym pasku mamy 
możliwość



poprawić zdjęcie zmieniając jaskrawość,kontrast, nasycenie barw, ostrość i wiele 
jeszcze innych parametrów. 
Program obsługuje też pluginy - (dodatkowe wtyczki) z PhotoShopa (8bf),
które można sobie doinstalować w katalogu „plugins” programu.
 

Na tym zakończę ten poradnik. Chciałbym bardzo podziękować Koledze 
Grzegorzowi (Wings), za pomoc i porady dotyczące obsługi programu. Niektóre 
stosowane przez Niego metody okazały się prostsze od moich pomysłów, więc 
zastosowałem je w tym poradniku. 


