
  

Desenho de Moda com
Preenchimento em Texturas

e Estampas no GIMP. 

Profa.: Rafaela Blanch Pires



  

Abra a imagem com seu croqui 
de moda no GIMP

Ficheiro>>Abrir

Seu desenho de moda pode
ter sido feito manualmente,
apenas com um contorno em 
nanquim (criando contraste
entre o papel branco com a 
linha preta) ou pode também 
ser um desenho vetorizado.



  

Use a ferramenta seleção 
contígua para selecionar as regiões 
da pele antes de serem pintadas.

Sempre que iniciar um trabalho, lembre-se que 
as ferramentas trabalham em conjunto com as
Opções de Ferramentas e Camadas.

Para selecionar mais de uma região ao
mesmo tempo, na opções de ferramentas 
deixe selecionado o segundo ícone no 
campo “Modo” - Adicionar à Seleção
Atual



  

Clique no primeiro retângulo do seletor de cores da caixa de ferramentas

Na gama dos laranjas, selecione uma tonalidade de pele e com 
a ferramenta Lata de Tintas pinte as regiões selecionadas.



  

Agora começamos o procedimento para colocar as texturas e estampas no desenho.
Para isso faremos alguns passos diferentes dos que vimos até agora. Por isso, fique
Atento!

Vá ao menu Ficheiro>>Abrir, selecione
A imagem da textura e estampa e abra 
em um novo arquivo.

Com a ferramenta Seleção de 
Retângulos faça uma seleção
na região que quer utilizar e copie
Ctrl+C ou no menu Editar>>Copiar



  

Volte para o arquivo de seu croqui e cole (Ctrl+V ou no menu Editar>>Colar)

Perceba que sempre que copiar algo, será criada uma
camada chamada Seleção Flutuante. Para que se
torne uma nova camada como as outras deveremos
dar a ela uma nova camada.

Para que deixe de ser uma seleção flutuante
clique no ícone “Criar Nova Camada” locali-
da na barra de baixo da janela de camadas 
ou no menu Camadas>>Nova Camada.

A camada que antes era
Uma seleção Flutuante

Agora ficará como esta ao lado



  

Precisamos agora redimensionar o tamanho da estampa para que se adeque com o 
tamanho da peça na qual quer colocá-la.

Para isso, certifique-se de estar com a camada da estampa selecionada
e não a do croqui, e use a Ferramenta Escala. 

Redimensione



  

Aqui vem o truque! Clique no ícone do “olho” ao lado da
camada da estampa. Quando não está acinado, a imagem
contida nesta camada não fica visível.

Não estando visível, use a ferramenta
Seleção Contígua, modo adicionar, para 
selecionar a peça de roupa que deseja 
inserir a estampa.



  

Depois de selecionada a peça, clique novamente
sobre o ícone o olho para que a imagem da camada
volte a aperecer.

Com a seleção ainda ativa, vá ao menu camada>>máscara>>
adicionar máscara de camadas. Em seguida aparecerá uma
um aviso perguntando como deseja colocar a máscara, acione
na opção “Seleção” e adicione.

Veja que em sua camada
ficará assim:



  

Faça o mesmo nas outras peças, 
cabelos e acessórios do 
look de seu desenho.

A saia ficará assim.



  

Faça as máscaras
necessárias e por
fim, com a ferra-
menta Seleção
Contígua, selecione
o fundo da imagem 
e delete-o (ctrl+x).

Para aumentar o 
tamanho da tela do
fundo vá ao menu
Imagem>>Tamanho
da Tela e redimensi-
one o fundo.

Abra uma nova imagem de fundo, selecione
a região desejada, copie (ctrl+c), volte ao

arquivo de seu croqui e cole (ctrl+v). Clique 
no ícone de uma nova camada para que 

deixe de ser uma selação flutuante e 
redimensione.



  

No menu Ficheiro>>Salvar como, salve uma cópia em 
.xcf e no menu Ficheiro>>Exportar, exporte uma cópia
na extensão .jpeg 
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