
St. Day Design & Animasi Desain Brosur

Tahap 1
Kamu bebas membuat ukuran kanvas, tapi dalam tutorial kali ini saya 
menggunakan kanvas ukuran 650 x 450.  Kemudian buat Background 
kanvas menjadi hitam.

Tahap 2
Gunakan  "Blend tool"  dan   ubah warna  Foreground  dengan kode 
warna 28188f dan warna background menjadi hitam dan pada dialog 
"Tools options" dibawah Gradient pilih FG to BG (RGB) dan ubah 
shapenya menjadi Radial.

Tahap 3
Sekarang sapukan Gradient dari tengah ke pojok kanan bawah.
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Tahap 4
Sekarang  buat  Layer  baru  dan  warnai  dengan  warna  hitam  lalu  pilih 
Filters>Renders>Clouds>Difference clouds. dan masukan konfigurasi berikut:

-Random:  3
-Centang  pilihan  Turbulent  
-Detail:  15
-X  size:  16
-Y size: 0.1

Tahap 5
Sekarang kita akan menajamkan gambar untuk memberikan detail yang lebih baik pada garisnya. 
Pilih Filters>Enhance>Sharpen dan atur menjadi 72.

Tahap 6
Buat  Layer  baru.  Sekarang  kita  akan  mengunakan  Gradient  yang  sudah  tersedia  pada  GIMP.
Sekarang gunakan "Blend Tool" dan pada dialog "Tools options" Pilih "Full saturation spectrum 
CW" sebagai Gradient dan ubah shapenya menjadi Linear dan sapukan secara horizontal.
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Tahap 7
Selanjutnya  ubah  jenis  Layer  menjadi  Overlay  dan 
duplikasikan Layernya.

Tahap 8
Sekarang  kita  akan  menggabung  (merged)  semua  Layer 
kecuali Layer Background, jadi hilangkan tanda � mata�  di 
depan � Background Layer�  kemudian klik kanan dan pilih 
Merge Visible Layers.
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Tahap 9
Sekarang klik kembali tanda � mata� . Gunakan � Free Selct Tool�  atau tekan F pada keyboard dan 
gambarkan secara bergelombang, kemudian Pilih Select>Feather dan atur menjadi 70.

Tahap 10
Sekarang untuk tahap akhir. klik kanan pada Layer Pelangi dan pilih � Add Layer Mask�  dan tandai 
pilihan � Selection� . Dan terakhir Pilih Select>None.
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Tahap 11
Sekarang  kita  akan  membuat  tulisan  dengan 
menggunakan  garis  dengan  menggunakan  � Path  Tool� , 
tetapi  sebelumnya kita  harus  membuat  Layer  baru  Dan 
beri nama � Glow Font�  kemudian pilih � Path Tool�  dan 
beri satu titik di atas dan satu lagi di bawah, Geser titik 
tersebut sesuai dengan gambar.

Tahap 12
Sekarang  kita  harus  membuat  satu  kuas  (brush)  tipis 
untuk  mewarnai  � Path� .  Pergi  ke dialog  � Brushes�  dan 
dibawahnya kamu akan melihat ikon � New Brush� , Klik 
di situ dan masukkan semua angka seperti yang ada pada 
gambar berikut. setelah selesai, beri nama dan simpan.

Tahap 13
Ganti  warna  Foreground  menjadi  Putih,  pastikan  brush 
yang baru sudah terpilih, lalu pilih Edit>Stroke to Path, di 
dalam dialog Stroke To Path klik di "Stroke Path with a 
Paint tool" dan klik Stroke.

Tahap 14
sekarang untuk efek menyala (outglow) pada garis,  kita 
akan  membuat  Layer  baru,  ganti  warna  Foreground 
dengan kode 5babe8 dan pada dialog brushes kamu harus 
mempunyai brush dengan nama Circle (05) jika tidak ada, 
buatlah  brush  baru  dengan  konfigurasi  seperti  berikut 
pada gambar.
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Tahap 15
Sekarang kita ulangi lagi seperti pada Tahap 13, Pilih Edit>Stroke to Path, di dalam dialog Stroke 
To Path klik di "Stroke Path with a Paint tool" dan klik Stroke.

Tahap 16
Setelah  kemu mandapatkan  tulisan  dengan  warna 
biru  terang,  kita  akan  memberinya  efek  menyala 
(glow  effect)  dengan  menggunakan  � Gaussian 
Blur�  dengan memilih Filters>Blur>Gaussian Blur, 
ganti  menjadi  10 px  pada  bagian  Horizontal  dan 
Vertikal.

Sekarang  kamu  seharusnya  mempunyai  sesuatu 
seperti gambar ini.

Tahap 17
Gambar lebih banyak garis  lagi  sampai  membentuk tulisan dengan menggunakan efek menyala 
(glow effect) yang sama pada garis. Lalu hilangkan tanda mata pada background dan New Layer, 
Lalu klik kanan pada Layer dan Pilih Merge Visible Layers, dan klik Merge

Tahap 18
Kita akan menggunakan � Radial tool�  pada � Blend Mode�  untuk membuat efek titik cahaya (spot 
light effects ), pertama buat Layer baru, lalu pilih � Blend Tool� , ganti warna Foreground menjadi 
putih dan warna Background menjadi hitam, pastikan kamu sudah memilih opsi FG to BG (RGB) 
Gradient dan mengganti shapenya menjadi � Radial� .

Setelah men-setting semuannya, aplikasikan Blend Tool seperti pada gambar.
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Tahap 19
Setelah kamu mengaplikasikan Blend Tool dengan Shape Radial, pergi ke dialog Layers dan ganti 
layer mode menjadi � Addition� .

Tahap 20
Buat Layer baru, buat titik cahaya yang lain dimanapun disesuaikan dengan gambar, dan ganti Layer 
mode menjadi � Dodge� .

catatan:

Warnai  Path  dengan  berbagai  ukuran  brush  yang  berbeda  dengan  mengganti  ukuran  dan 
transparansi brush pada dialog Tool Options untuk memberikan efek yang lebih baik.

Tahap 21
Masukkan gambar yang terlebih dahulu diseleksi dan di-copy dengan pilih Edit>Copy, dan Paste-
kan di brosur dengan Pilih Edit>Paste, dan buat New Layer dengan Menekan Shift+Ctrl+N.

Tahap 22
Buat isi Brosur dengan menggunakan Text Tool dengan Font � Junkyard� .
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HASIL AKHIR
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