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Avaa Pixlr Drivessä tai www.pixlr.com
Aloita työskentely sen kuvan

kanssa, jonka haluat liittää

kuvan päälle.

> avaa kuva tietokoneelta



Kuvan tuominen ohjelmaan:

Pystykuvat voivat

tulla nurinpäin,

voit kääntää ne

valitsemalla

> kuva

> käännä 90 astetta 





Voit ensin rajata kuvasta ylimääräiset pois. “Perus”rajaustyökalu löytyy 
vasemmasta yläkulmasta työkalupalkista. 

Rajaustyökalu

                  ->



Kun napsautat hiirtä muualla kuin kuvan päällä, sinulta kysytään vahvistus, 
haluatko käyttää muutosta.

                        



Aloita kuvan taustan tekeminen läpinäkyväksi tuplaklikkaamalla kuvan oikeassa reunassa olevassa 
kuvatasot -palkissa taso 0 - kohdassa olevaa lukonkuvaa. Lukko vaihtuu allaolevan näköiseen mustaan 
ruutuun ja  pohja muuntuu muokattavaan muotoon.

Valitse sitten

vasemmasta reunasta

työkaluksi pyyhekumi. >



Pyyhekumin kokoa voit säädellä valitsemalla “sivellin” ja ottamalla sieltä isomman 
tai pienemmän täplän tai erilaisen työkalun (kokeile, mikä on mieleisin).

Isommalla

isommat alat

jne.



Nyt voit muuttaa taustaa läpinäkyväksi pyyhekumilla. Mikäli tulee virhe, voit “peruuttaa” kuvan oikealla 
puolella olevassa historia-palkissa ja valitsemalla sieltä ylempi (=aiempi) kohta.

Läpinäkyväksi

muuttuvat

kohdat

muuttuvat

ruudullisiksi!



Oikealla olevan palkin navigointi-kohdasta voit helposti zoomailla pienen kuvan alla olevasta 
liukukytkimestä ja pienen kuvan päällä olevasta neliöstä voit ohjailla kuvan kohtaa.

Zoomaamalla

saat tehtyä

tarkempaa

jälkeä.



Kun olet “ruuduttanut” taustan kokonaan läpinäkyväksi, tallenna kuva haluamaasi paikkaan, Driveen tai 
omalle tietokoneelle. Nimeä kuva uudelleen. Huom! Valitse tallennusmuodoksi PNG!

Huom!

Läpinäkyvällä

taustalla oleva 

kuva on tallen-

nettava PNG-

muotoisena!

(muuten taustasta tulee

valkoinen…)



Sulje sitten ohjelma ja avaa uudelleen. Avaa ensin taustakuva. Valitse sitten yläreunan tasot -valikosta 
“avaa kuva tasona” ja etsi aiemmin muokkaamasi päälle tuleva kuva.

                                                       



Muokkaamasi kuva tulee kuvan päälle samankokoisena kuin tausta.

Taso näkyy oikealla 

olevassa palkissa

keskellä. Tasoja nap-

sauttamalla pääsee

muokkaamaan toista

tai toista tasoa.



Muokataksesi kuvan kokoa valitse ylävalikosta muokkaa ja pudotusvalikosta 
“vapaa muunnos”

Esiintulevalla suorakulmiolla voit

pienentää tai suurentaa päällä

olevaa kuvaa vapaasti. Lisäksi

voit pyöräyttää kuvaa jne.

Jälleen, aina kun teet muutoksia,

napsauttamalla kuvan ympärillä

varmistetaan, haluatko ottaa 

muutokset käyttöön.



Suorakulmion sisällä voit vapaasti muokata kohteen kokoa ja suuntaa.

                                       



Mikäli haluat useita kuvia taustan päälle, avaa jokainen kuva uutena tasona, niin 
voit tarvittaessa muokata niitä kaikkia erikseen.

Tallentaaksesi valmiin

kuvan valitse 

tiedosto ja sitten

paikka, mihin haluat

tallentaa. Kuvan voi

tallentaa nyt vaikka

jpeg-muodossa.



Ja valmis kuva…

Nyt on sinun vuorosi kokeilla!

Kokeile myös muita työkaluja!

(Tämä ohje on tarkoitettu vain 
helpotukseksi alkuun 
pääsemiseen kuvien 
liittämisessä.)


