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sebelum di rubah

setelah di rubah

setelahdi pisah

THE MERDEKA

Jadikan ketiga kata itu berdiri terpisah sendiri-sendiri dengan menekan Control K. Selanjutnya yang
perlu kita edit lebih banyak adalah MERDEKA. Adapun THE dan BAND tidak di edit kecuali hanya
mengganti warna saja. Pasti anda sudah terbiasa karena sudah berulang kali di ulangi.

Oke...Dengan cara manual besarkan ukuran MERDEKA ke arah atas. Tariklah ke arah atas, titik aktif
tengah sebelah atas .
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titik pojok

titik pojok

sebelum di drag, bentuk huruf
tetap normal.

titik tengah
bawah

drag ke atas
agar bentuk huruf meninggi
seperti contoh dari saya

Bila bentuk huruf sudah tampak tinggi, sekarang kita akan membuat M dan A supaya miring. Kita
gunakan kembali Control K untuk memisah huruf-huruf dalam sebuah kata menjadi masing-masing
berdiri sendiri-sendiri. Langsung saja anda tekan Control K di Keyboard anda.
Inilah hasilnya:
Kalau sudah, selanjutnya kita aktifkan M dan A. Caranya, M kita klik, dan A
shift klik, ingat kan? Mengaktifkan dua obyek agar keduanya sama-sama
aktif. Setelah itu kita besarkan ukuranya secara manual, tariklah salah satu
titik aktif pojok sambil menekan tombol shift di keydoard kemudian di drag
mengarah ke area luar obyek. Hasilnya huruf M dan A menjadi lebih besar
di bagian dalam garis merah putus-putus
yang saya maksud ‘area dalam obyek’
(area warna kuning adalah area dalam obyek)
di bagian luar garis merah putus-putus
yang saya maksud ‘area luar obyek’
(selain warna kuning berarti area luar obyek)
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dari huruf lainya. Boleh dibesarkan lagi kalau dirasa kurang. Kalau sudah cukup, giliran M yang akan
kita utak-atik. Aktifkan dulu M. Jika huruf M dan A tadi masih keadaan aktif, klik di area halaman yang
kosong dulu agar tanda aktifnya hilang. Setelah itu baru aktifkan M. 3 detik kemudian di klik lagi agar
keluar tanda aktif kedua untuk memutar posisinya.
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Berikutnya adalah mengganti warnanya menjadi warna gradasi. Di sini warna gradasinya lebih
bervariasi. Di depan kita pelajari hanya dari gelap ke terang. Tapi kali ini komposisinya adalah terang gelap - terang.

TERANG
(Pinggir kiri Terang)

GELAP
(Bagian Tengah Gelap )

WARNA PUTIH

WARNA HITAM

Garis yang masih polos putih

Fill

Roll Menu

TERANG
(Pinggir kanan Terang)

WARNA PUTIH

Garis putih tadi akan kita jadikan seperti ini

Kita masuk alat untuk Edit Fill. Setelah cusor
berada diatasnya, tekan agak lama agar keluar
roll menu. Lalu pilih Fountain Fill dan klik. Maka
ketika itu kelualah Dialog Box. Disana ada
lingkaran kecil yang namanya Custom. Anda
harus meng-klik-nya pas di tengah lingkaran
maka keluar titik hijau di tengah lingkaran
bersaman dengan munculnya kotak warna putih.
Lalu arahkan cursor ke sini, dan di klik dobel.
Hasilnya keluar tanda ini segitiga. Lakukan klik
doble di tempat sebelahnya lagi, dilanjutkan
dengan memberi warna hitam.

Pindah ke halaman berikutnya......(ruwet)......

Dialog Box

Klik

