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91צבע בתוכנהשיעור חמישי 
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175כלי הקו, כלי העפרון, כלי ההחלקה, צביעה חיה ומברשותשיעור תשיעי 
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חלון המראה, חלון הסמלים, מעטפות עיוות, כלי העיוות, רשת מעברי צבע שיעור אחד עשר 
ונושא עקיבה

213

259פרק טכניקות
262יצירת מסמך ברירת מחדל
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בחלון2אפשרויות2המברשת2שנפתח22.2
תוכלו2לראות2את2ההתייחסות2של2
המברשת2למיקום2התבנית2לאורך2

המסלול.

תבנית2לאורך2המסלול.א.2
תבנית2בפינה2החיצונית.ב.2
2 תבנית2בפינה2פנימית.	.
2 תבנית2בתחילת2המסלול.	.
תבנית2בסוף2המסלול.ה.2

לחצו2על2כפתור2Cancel2לס	ירת2
חלון2האפשרויות.

מברשת תבנית בצורת עיפרון

בתר	יל2זה2נשתמש2בשלושה2מיקומים2לאורך2המסלול2ולכן2נכין2תבנית2לתחילת2המסלול,2תבנית2
לאורך2המסלול2ותבנית2לסוף2המסלול.2הפעילו2את2ה-2Smart Guidesו	ייקו.

באמצעות2כלי2המלבן2לחצו2בשטח2העמו	12.2
וצרו2ריבוע2ב	ו	ל2202מילימטרים,2בצבע2מילוי2

חום2וללא2קו2תוחם.

באמצעות2החץ2הלבן2ומקשAlt2,2הזיזו2והעתיקו22.2
את2הריבוע2פעם2נוספת2ימינה.

לחצו2על2צירוף2המקשיםCtrl+D2 בפיסי2או32.2
2Cmd+Dבמק,2פעם2אחת2להעתקת2הריבוע2

ימינה.

צבעו2את2מילוי2הריבוע2הימני2בשחור2ואת42.2
השמאלי2בא	ום.

צרו2מלבן2עם2פינות2מע	ולות2ב	ובה2הריבועים52.2
כך2שיחרו	2מעט2משמאל2לריבוע2הא	ום.2
צבעו2אותו2בצבע2מילוי2א	ום2וללא2קו2תוחם.

א ב ג ד ה

Learning Adobe Illustrator199-ספר2לימו	2וטכניקות2עבו	ה



בחרו2במלבן2עם2הפינות2המעו	לות2והריבוע62.2
הא	ום2וחברו2אותם2לאובייקט2אח	2בשימוש2

.Pathfinder22שבחלוןUnite2בכפתור

בחרו2בריבוע2החום.2	שו2בתפריט72.2
תת־ אל2 2Object-ל ן2 ו העלי
פקו	ת על2 ולחצו2 2Path 2תפריט2
Split into Grid.2הקלי	ו2ערך2של232
שורותRows(2(2וקבעו202מרחק2ביניהן2
.)Gutter(2רת2הביב		באמצעות2ה

לחצו2על2OK2לאישור.

צבעו2כל2אח	2מהמלבנים2בצבע2חום2שונה..82

באמצעות2החץ2הלבן2בחרו2את2זו	2הנקו	ות92.2
הימניות2של2הריבוע2השחור2הימני.

באמצעות2חלון2Align2ישרו2למרכז102.2
האנכי2את2זו	2הנקו	ות.

באמצעות2כלי2הקו2ומקש2Shift2צרו112.2
קו2אנכי,2מקמו2אותו2על2המשולש2

השחור.

בחרו2במשולש2ובקו2ובאמצעות2לחצן122.2
2Divideשבחלון2Pathfinder2ובכך2

פצלו2את2המשולש.

באמצעות2החץ2הלבן,2בחרו2בחלק132.2
)לשעבר(2 השמאלי2של2המשולש2

וצבעו2אותו2בחום.
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יצירת התבניות לשימוש במברשת

כתוצאה2מתהליך2יצירת2העיפרון2ישנם2כר	ע2שלושה2חלקים,2כאשר2מכל2חלק2יש2ליצור2תבנית.

באמצעות2החץ2השחור2בחרו2בחלק2הא	ום12.2
2.Swatches2השמאלי.2הכניסו2אותו2אל2חלון
בטלו2בחירה2ולחצו2לחיצה2כפולה2על2התבנית2
בחלון2Swatches2על־מנת2להצי	2את2אפשרויות2
2.Start2:התבנית.2שנו2את2שמה2של2התבנית2ל
לחצו2לחיצה2כפולה2מחוץ2לחלון2האפשרויות2

לס	ירתו.

בחרו2בחלק2האמצעי2המורכב2משלושה22.2
חלון2 אל2 אותו2 הכניסו2 חומים.2 מלבנים2
Swatches.2בטלו2בחירה2ולחצו2לחיצה2כפולה2
על2התבנית2בחלון2Swatches2על־מנת2להצי	2
את2אפשרויות2התבנית.2שנו2את2שמה2של2
התבנית2ל:Side2.2לחצו2לחיצה2כפולה2מחוץ2

לחלון2האפשרויות2לס	ירתו.

בחרו2בחלק2הימני2המורכב2משני2האלמנטים,32.2
החום2והמשולש2השחור.2הכניסו2אותו2אל2חלון2
2Swatchesבטלו2בחירה2ולחצו2לחיצה2כפולה2
על2התבנית2בחלון2Swatches2על־מנת2להצי	2
את2אפשרויות2התבנית.2שנו2את2שמה2של2
התבנית2ל:End2.2לחצו2לחיצה2כפולה2מחוץ2

לחלון2האפשרויות2לס	ירתו.
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יצירת המברשת התבניתית
בחלון2Brushes2לחצו2על2אייקון2ה	ף2הח	ש12.2

בחרו2 שנפתח2 בחלון2 החלון.2 שבתחתית2
במברשת2החמישיתPattern Brush2,2לחצו2

.OK2על2כפתור

בחלון2אפשרויות2המברשת2שנפתח22.2
לחצו2עם2העכבר2במיקום2א2ומתוך2
רשימת2התבניות2בתחתית,2בחרו2
בתבניתSide2.2לחצו2עם2העכבר2
במיקום2ד2ומתוך2רשימת2התבניות2
2.Start בתחתית2בחרו2בתבנית2
לחצו2עם2העכבר2במיקום2ה2ומתוך2
רשימת2התבניות2בתחתית2בחרו2
2OK22לחצו2על2כפתור.End2בתבנית

לס	ירת2חלון2האפשרויות.

צרו32.2 או2 מברשת2 באמצעות2 ציירו2
הציפורן2 כלי2 באמצעות2 מסלול2
והפעילו2את2מברשת2העיפרון2על2

המסלול2שייצרתם.

לחצו42.2 המברשת,2 מראה2 לשינוי2
לחיצה2כפולה2בחלון2Brushes2על2
ותרצו2 במי	ה2 העיפרון.2 מברשת2
לשנות2את2עובי2המברשת,2שנו2את2
.Scale2ל2באפשרות	ו	2ערך2אחוז2ה
אפשרותFlip Along2 תחליף ימין/

שמאל2ואפשרותFlip Across2 תחליף 
מעלה/מטה.
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