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Forord
Velkommen til OpenOffice.org Draw.
Draw er tegneprogrammet i kontorpakken OpenOffice.org. I tillegg til
tegneprogram inneholder OpenOffice.org tekstbehandling, regneark,
presentasjonprogram og databaseprogram.

OpenOffice.org er en fri gratis kontorpakke som distribueres under GNU lisensen
som gir deg full frihet til å bruke programmene og eventuelt distribuere disse
videre.

Officepakken kan lastes ned gratis fra Internett her:
http://www.no.openoffice.org (Linux, Macintosh OS X og Windows)
http://www.neooffice.org (Macintosh OS X)

Hva boken inneholder
Boken er logisk bygget opp, og vi går igjennom disse delene.
Vi begynner med en oversikt over skjermbildet, verktøylinjer, og ulike valg og
innstillinger. Deretter begynner vi med å lage enkle figurer, og fortsetter med å
forklare de ulike tegneverktøyene i tur og orden. Bakerst i boken er det et eget
kapittel om bilder, som også kan kombineres med tegninger.

Høyreklikk
Mange av valgene som beskrives her kan også velges ved å klikke på objektet med
høyre museknapp, såkalt høyreklikk. Du vil da få opp et lite vindu med en liste
over de valgene som er tilgjengelig. Dette er snarveier til valg som også kan velges
i menyer og verktøylinjer. Disse høyreklikkene vil ikke alltid bli nevnt i teksten.

Macintosh
Brukere av NeoOffice, som er Mac.utgaven av OpenOffice.org, kan også bruke
denne boken da menyer og knapper er de samme.

Programmet kan også andre ting vi ikke har med her, for eksempel automatisering
ved hjelp av makroer.
Dette forklares i boken OpenOffice.org Avansert.

Lykke til
Bjarne Jullum
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Om Bjarne Jullum
Bjarne Jullum driver et konsulentfirma som tilbyr kurs i bla. OpenOffice.org og
NeoOffice.
Kurs tilbys både til grupper / firmaer, og som en til en undervisning med kun
lærer og en elev. Kurs tilbys også som selvstudium med hjelp og oppfølging over
Internett.
Se Internett: http://www.jullum.no
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Frie programmer / Åpne standarder
Begrepet «fri programvare» henviser til programvare som kan bli brukt, kopiert,
studert, endret/tilpasset og distribuert. Slik programvare blir ofte gjort tilgjengelig
på Internett uten noen kostnad. Det er derimot viktig å legge merke til at dette ikke
betyr at man ikke har lov til å ta seg betalt for programvaren – på samme måte som
at «freeware» – gratis programvare – ikke nødvendigvis gir deg rettighetene til å se
på kildekoden, endre den eller redistribuere den.

Det meste av frie programmer gies ut under GNU lisensen, GNU General Public
License, som gir deg full frihet til å bruke og distribuere programmet videre.
GNU lisensen kan sees her: http://www.gnu.org/licenses/gpl.html

Fri programvare er i følge Free Software Foundation (FSF) program som gir
brukeren følgende friheter:
1. Friheten til å kjøre programmet, uansett hensikt
2. Friheten til å studere hvordan programmet virker, og tilpasse det til dine behov
3. Friheten til å redistribuere kopier så du kan hjelpe andre
4. Friheten til å forbedre programmet, og gi det ut med dine forbedringer til
offentlig eie, slik at alle kan få utbytte av det.
For punkt 2 og 4 kreves det at kildekoden er tilgjengelig.
Et program er fri programvare hvis brukerne kan dra nytte av alle disse frihetene.
Du skal kunne redistribuere kopier fritt, enten med eller uten modifikasjoner, enten
gratis eller ved å ta penger for distribusjonen, til hvem som helst og hvor som
helst. Å ha friheten til å gjøre dette betyr (bl.a) at du ikke må spørre om eller betale
for tillatelse.

Du bør også ha friheten til å lage modifikasjoner og bruke dem privat i ditt eget
arbeid eller hobby, uten å nevne at de eksisterer. Hvis du gir ut forandringene, skal
du ikke være nødt til å underrette noen som helst, på noen som helst måte.

Du kan ha betalt penger for kopier av GNU programvare, eller du kan ha fått tak i
kopier uten kostnad. Men uansett hvilken måte du fikk kopiene dine, har du alltid
friheten til å kopiere og modifisere programvaren.
Det er her snakk om frihet; frihet til å bruke programvare som en vil, og til å
modifisere den som man vil under visse forutsetninger slik at friheten blir bevart
også for andre.

Blant disse programmene er bla. de to kontorpakkene, OpenOffice.org og
NeoOffice

Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare
I Drammen ligger Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare, som skal
arbeide for å få kommuner og arbeidsliv til å bruke frie programmer. Disse har
internettside: www.friprog.no
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Skjermbildet, en oversikt
Dette er skjermbildet i Draw. Øverst er menylinjen hvor det står Fil, Rediger osv.
Under denne menylinjen er det to verktøylinjer, Standardlinjen, og Linje og fyll.
Nederst i skjermbildet er verktøylinjen Tegning. Disse tre linjene ligger fremme
som standard dersom du ikke har valgt noe annet. Midt på skjermen ligger den
tegningen vi arbeider med.
På venstre side er det et panel, Sider. Dette panelet viser alle sidene i små størrelser.
Disse små sidene kan vi trykke på for å få dem opp midt på skjermen.

Ordene i menylinjen øverst, er menyer. Hver av disse menyene inneholder
kommandoer som hører sammen.
«Fil» inneholder valg for å lagre, skrive ut mm.
«Rediger» inneholder bla. valg for å endre, klippe ut og lime inn.
«Vis» inneholder bla. valg for hva som skal vises på skjermen.
«Sett inn» inneholder bla. valg får å sette inn bilder, festepunkter ol.
«Format» inneholder bla. valg for formatering, avsnitt og nummerering.
«Verktøy» inneholder bla. stavekontroll, makroer mm.
«Endre» inneholder valg for å rotere, speilvende, rette opp mm.
«Vindu» Her kan du veksle mellom flere åpne dokumenter.
«Hjelp» Her åpner du det innebygde hjelpesenteret.

De små tegningene i verktøylinjene er knapper. Mange av knappene er snarveier til
de valgene som finnes i menylinjen, mens andre valg kun finnes her.
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Hjelpetekster
For å finne ut hva en knapp gjør, kan du plassere musepekeren oppå den uten å
trykke. Det vil da komme frem en liten gul lapp med et stikkord som forteller hva
denne knappen gjør.
Noen knapper har en liten svart trekant på høyre side. Det betyr at denne knappen
har flere valg som du kan se ved å trykke på denne svarte trekanten.
Helt til høyre i verktøylinjen er det en liten grå knapp med en svart trekant
nederst. Dersom du trykker på den, og velger «Synlige knapper» får du opp en
liste over alle verktøylinjens knapper. De knappene med svart hake ved siden av er
synlige i verktøylinjen, de knappene uten hake er skjult. Du har her mulighet til å
velge hvilke knapper du vil ha synlig i verktøylinjen.

Verktøylinjer
Standardlinjen inneholder bla. valg fra «Fil» og «Rediger», lagre, klipp ut , lim inn,
skriv ut og stavekontroll mm.
Linje og fyll inneholder valg for å lage linjer, piler og bakgrunnsfarger mm.
Disse to verktøylinjene kommer frem som standard, men det er ca. 20 verktøylinjer
i programmet. Flere av disse verktøylinjene kommer automatisk frem dersom du
gjør noe hvor disse verktøyene trengs. Dette gjelder for eksempel når du setter inn
bilder eller lager tabeller.
Du har også mulighet til selv å velge hvilke verktøylinjer du vil ha fremme på
skjermen.
For å velge hvilke
verktøylinjer du vil se,
gjør dette:
Velg «Vis >
Verktøylinjer», og du ser
en liste med
verktøylinjene. De
verktøylinjene med en
svart hake er synlige på
skjermen hele tiden. Sett
hake på de
verktøylinjene du vil se,
og fjern haken på de
verktøylinjene du ikke
vil se.
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Opprette et nytt dokument
Det er to måter å starte programmet på, avhengig om du allerede har
OpenOffice.org åpent eller ikke.
Dersom OpenOffice.org ikke er startet, velger du den fra Startmenyen i Windows.
Velg «Start > Vis alle programmer > OpenOffice.org > Draw»
Dersom programmet er startet, velger du nytt dokument i menyen oppe til venstre
på skjermen. Her kan du også velge andre typer dokumenter, f.eks. regneark.
Velg «Fil > Ny > Tegning», eller trykk på knappen helt til venstre i verktøylinjen.

Lagre dokumentet
Når du skal lagre et dokument har du to valg, «Lagre» eller «Lagre som». Velger
du «Lagre som» åpnes et dialogvindu hvor du kan gi dokumentet et navn, og
velge hvor det skal lagres. Velger du «Lagre» vil dokumentet lagre seg over den
gamle versjonen som blir overskrevet.
Grunnen til at det er to
valg, er at du skal ha
mulighet til å lagre flere
utgaver av dokumentet
dersom du ønsker det.
Velg «Fil > Lagre» eller
«Fil > Lagre som»
Første gang du lagrer et
nytt dokument vil du
alltid få opp
dialogvinduet «Lagre
som» uansett hva du
velger. Dette er fordi
dokumentet ikke er
lagret fra før.
I dette dialogvinduet må
du gjøre tre valg.
Det øverste feltet viser
hvor dokumentet vil bli lagret. Her vil det som regel stå «Skrivebordet» eller den
mappen du brukte sist. Dersom du ønsker å lagre her, går du videre til punkt 2,
ellers må du navigere frem til den mappa du ønsker å lagre i. Det gjør du ved å
trykke med musen i dette feltet, og velge mappe fra listen som kommer opp. Du
kan også velge å opprette en ny mappe inne i den mappen du har åpnet.
Det neste feltet er dokumentnavn. Her skriver du et navn på dokumentet.
Det siste feltet er filtype. Dersom dette er et nytt dokument, vil programmet velge
«Open Document Format. som er standardformatet dersom noe annet ikke er valg
i innstillingspanelet. Dersom du ønsker å lagre i et annet format, velger du det her.
Når du har valg dette trykker du «Lagre»
Neste gang du trykker «Lagre» blir dokumentet lagret på samme sted, og den
gamle utgaven av dokumentet blir overskrevet.
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Dokumentformater
Du kan lagre dokumentet i forskjellige formater, her er en beskrivelse av de
viktigste.

Open Document Tegning, odg. ISO godkjent åpen standard som brukes av bla.
OpenOffice org. Det er dette formatet programmet bruker som standard.

Portable Document Format, pdf. Åpnes i pdf-lesere, vises riktig på alle maskiner
selv om skrifttypene ikke er installert på maskinen. Kan stilles inn slik at
dokumentet kun er lesbart.

Hyper Text Markup Language, html. Tekstformat for internettsider. Inneholder
koder for visning i nettlesere. Tegningen blir gjort om til et bilde.

Flash, swf. Medieformat for visning i nettlesere med flash plugIn.

I tillegg til disse kan du lagre i bla. Sun StarDraw format.
Du kan også lagre, eksportere til, en rekke bildeformater.
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Åpne et lagret dokument
Det er to måter å åpne et dokument på inne fra programmet. «Nylig brukte
dokumenter» eller dialogvinduet «Åpne»
Velg «Fil > Nylig brukte dokumenter» dersom dokumentet er brukt nylig.
(OpenOffice.org husker
navnet på de siste) I
listen som kommer opp
velger du dokumentet
du vil åpne ved å trykke
på det.

Velg «Fil > Åpne» eller
trykk på åpneknappen i
verktøylinjen dersom
dokumentet ikke er
brukt nylig.
Du får opp
dialogvinduet «Åpne»
hvor du navigerer deg
frem til mappen og
dokumentet.

I dette vinduet har du to valg
1. Dette dialogvinduet
vil sannsynligvis vise
innholdet i den mappen
du sist brukte. Mappens
navn står i feltet øverst,
og innholdet vises i
hovedvinduet. Dersom
dokumentet ditt vises
her, går du videre til
punkt 2, ellers må du
navigere deg frem til
den mappa hvor
dokumentet er lagret.
Det gjør du ved å trykke
i dette feltet, og velge
mappe fra listen som
kommer opp.
2. Når du ser
dokumentet,
dobbeltklikker du på det med musen. Du kan også trykke en gang på dokumentet
og deretter trykke på knappen «Åpne».

Dokumenter kan også åpnes fra skrivebordet, skjermen, ved å dobbeltklikke på
dem. Dobbeltklikker du på et OpenOffice.org dokument, vil OpenOffice.org starte
og åpne dokumentet.
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Tegneområdet
Midt på skjermen er tegneområdet med tegnearket midt på. Under arbeidet med
tegningen er det mulig å plassere objekter midlertidig på tegneområdet ved siden
av arket. For å velge størrelse på dokumentet, samt å veksle mellom høyde og
bredde, gjør dette:
Velg «Format > Side».
Du får opp et panel med
samme navn.
I panelet, gjør dine valg.

Sidefelt
På venstre side er det et
sidefelt hvor du kan se
alle sidene i dokumentet
i små størrelser. Dette
tilsvarer det sidefeltet
som er i
presentasjonsprogrammet,
hvor du ser alle
lysbildene nedover. Du
kan trykke på den siden
du vil redigere på, og du
kan endre rekkefølge på dem.
Dersom sidefeltet ikke er synlig, gjør dette:
Velg «Vis > Sidefelt» Panelet legger seg på venstre side av skjermen
Velg «Vis > Sidefelt» på nytt, eller trykk på i x ruten oppe i det høyre hjørnet av
sidefeltet, dersom du vil lukke sidefeltet igjen.
Trykk på den lille prikkede linjen på høyre side av panelet for raskt å skjule og vise
panelet
Når du har laget flere sider, kan du trykke på den siden du vil redigere på. (den
åpner seg midt på skjermen)
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Verktøylinjen Tegning
Dette er den viktigste verktøylinjen i programmet. Det er her du finner alle de
ulike tegneverktøyene, figurer, kurver, forbindelseslinjer, tekstbokser, linjer og piler
mm. I tillegg til dette er det verktøy for å sette festepunkter, gjøre om til 3D, rotere,
speilvende, forvrenge mm. Verktøylinjen «Tegning» ligger nederst i skjermbildet.

Dersom den ikke synes, gjør dette:
Velg «Vis > Verktøylinjer > Tegning»

Bruke verktøylinjen Tegning
Verktøylinjen består av en rekke knapper med ulike symboler som viser hva slags
figur som opprettes med denne knappen. Noen av knappene har en liten svart
trekant ved siden av seg. Disse knappene inneholder et panel med mange ulike
figurer eller varianter av disse. Den figuren som synes på knappen i verktøylinjen,
er den figuren som ble brukt sist. Plasser musepekeren på den lille svarte
trekanten, og trykk en gang med museknappen for å åpne panelet. Etter at panelet
er åpnet kan du flytte det rundt på skjermen. Plasser musepekeren i linjen øverst i
panelet, trykk museknappen ned og dra panelet dit du vil ha det.

Verktøylinjen Fargelinje
Dette er en fargepalett som legger seg nederst i skjermbildet. Her kan du enkelt
velge farger ved å trykke med musepekeren på den ønskede fargen. Dersom den
ikke synes, gjør dette:
Velg «Vis > Verktøylinjer > Fargelinje»
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Målelinjer
En målelinje er en rett
strek med en markør i
hver ende. Over denne
står lengdemålet,
lengden mellom
endepunktene.
Målelinjer brukes ofte i
tekniske tegninger for å
vise den virkelige
størrelsen på det som er
tegnet. Når streken
trekkes opp hentes
måleenheten fra
linjalene i kanten av
dokumentet.

For å lage en målelinje, gjør dette:

1. I verktøylinjen «Tegning» trykk på knappen «Linjer og piler» og velg «Målelinje»
i det lille panelet som kommer opp.
2. Plasser musepekeren på tegningen, trykk ned museknappen og trekk ut
målelinjen.

For å endre målelinje, gjør dette:
1. Plasser musepekeren
på målelinjen og trykk
høyre museknapp. En
liste med ulike valg
kommer opp.
2. I listen som kommer
opp velg «Målelinjer»
Du får opp et panel med
samme navn.
3. I feltet nede i panelet
ser du målelinjen.
Dersom du endrer på
noen av innstillingene,
vil denne målelinjen
endre seg tilsvarende.
Dersom du fjerner
kryssene i
«Autoloddrett» og
«Autovannrett» vil du kunne endre plassering av teksten, måleenheten.
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Innstillinger
Generelle innstillinger gjøres i et egen panel, Generelt. For å åpne dette panelet,
gjør dette:
Velg «Verktøy > Innstillinger > OpenOffice.org Draw > Generelt»

Rutenett
Rutenett brukes for å
kunne plassere streker
og objekter helt
nøyaktig. Streker og
objekter kan festes til
linjer eller punkter i
rutenettet.
For å sette opp et
rutenett, gjør dette:
Velg «Verktøy >
Innstillinger >
OpenOffice.org Draw >
Rutenett» Du får opp et
panel med samme navn.

Under «Rutenett», skal
det være krysset av for
«Fest til rutenettet» for at objekter skal bli festet. Her kan du også krysse av for «Vis
rutenett» dersom du vil se rutenettet.

Under «Oppløsning», velger du hvor høye og brede rutene skal være.
Under «Inndeling», velger du hvor mange festepunkter det skal være vannrett og
loddrett inni hver rute.
Kryss av for «Synkroniser aksene» dersom du vil at høyde og bredde skal være
like. Når du deretter endrer høyde eller bredde, vil den andre endre seg
tilsvarende.

Under «Fest», krysser du av for hvordan objektet skal feste seg til rutenettet.
Trykk «Til festelinjene» for å feste hjørnet av objekter du flytter på til den nærmeste
festelinja når du slipper musa.
Trykk «Til sidemargene» dersom du vil at omrisset av det grafiske objektet blir
justert til nærmeste sidemarg.
Trykk «Til objektramma» dersom du vil justere omrisset av objektet i forhold til
ramma på det nærmeste objektet.
Trykk «Til objektpunktene» dersom du vil justere omrisset av objektet i forhold til
punktene på det nærmeste objektet.
I «Festeområde», velger du hvor nær et festepunkt i rutenettet objektet må være før
det trekkes mot festepunktet. (Festepunktene virker som små magneter som
trekker objektet mot seg)
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Under «Festeposisjon» velger du hvordan objekter skal flyttes.
Kryss av for «Når objekter opprettes eller flyttes» dersom du vil låse forholdet
mellom høyde og bredde i objektene du åpner. Objektene vil beholde sin
opprinnelige form også når du endrer størrelse på dem. Dette valget vil også føre
til at du får et kvadrat selv om du prøver å lage et rektangel, og sirkel i stedet for
oval. Videre kan objekter kun flyttes vannrett, loddrett eller diagonalt (45 grader)
Denne innstillingen slåes midlertidig av ved å holde «Shift»-tasten nede.
Kryss av for «Utvid kantene» dersom du vil at kvadrater skal lages på bakgrunn av
den lengste siden i det området du markerer, og at sirkler lages på bakgrunn av
den lengste diameteren i det området du markerer. (Hold «Shift»-tasten nede mens
du markerer området) Dersom du ikke krysser av her, lages de på bakgrunn av
den korteste siden i det markerte området.
Kryss av for «Ved rotasjon» dersom du vil at objekter kun skal kunne roteres i faste
intervaller, grader. Velg antall grader i listen til høyre.
Under «Punktreduksjon» velger du hvor mange grader av gangen bézierkurver
kan bøyes.

Trykk «OK» når du er ferdig. Panelet lukker seg.

Når du er ferdig med å sette opp rutenettet, kan du begynne å bruke det. Til
rutenettet finnes det en egen verktøylinje «Innstillinger». Dersom den ikke synes,
gjør dette:
Velg «Vis > Verktøylinjer > Innstillinger»

Ved å trykke på knappene i denne verktøylinjen kan du slå av og på de
funksjonene du har stilt inn i panelet «Innstillinger» I tillegg er det knapper for å
velge mindre eller større håndtak / bokser i hjørnene på markerte objekter.
Legg merke til at du kan vise rutenettet uten å feste objekter til det, og at du kan
feste objekter til rutenettet uten at det er synlig.
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Lage en tegning
En tegning lages ved å sette sammen figurer, streker og kurver som du velger fra
verktøylinjen «Tegning». For å opprette en av de ferdige figurene fra verktøylinjen,
gjør dette:

1. Plasser musepekeren på den figuren du vil opprette, og trykk museknappen.
Musepekeren blir til et lite kryss.
2. Plasser musepekeren i dokumentet, trykk ned museknappen og dra
musepekeren på skrå.
3. Slipp museknappen,
og figuren opprettes
med små firkanter i
hvert hjørne.
4. Ta tak i en av disse
firkantene, og flytt den
med musen for å endre
størrelse og fasong på
figuren.

Noen figurer har også en
gul kule i tillegg til de
små firkantene. Denne
gule kula kan du ta tak i
med musepekeren og
flytte. Figuren vil da
endre seg.

Formatering av strektegninger
Etter at en tegning er opprettet, kan du endre utseende på den. For å formatere en
tegning, gjør dette:
Plasser musepekeren på tegningen, og trykk museknappen. tegningen får små
firkanter på kantene.
I Verktøylinjen «Linje og fyll» velg tykkelse og farge på streken, farge på innholdet,
eventuelle fargeoverganger mm.

Du kan også velge
«Format > Område»,
eller trykke på knappen
«Område» i
verktøylinjen, for å åpne
et panel med de samme
valgene pluss noen til.
Her kan du også gjøre
objektet delvis
gjennomsiktig.
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Linjer
Det er to typer linjer du kan lage i programmet, enkle linjer og forbindelseslinjer.

Enkle linjer og piler
Det er egne knapper i verktøylinjen for å tegne rette streker og streker med pil.
For å tegne en rett strek, gjør dette:

1. Trykk på knappen for rette streker i verktøylinjen «Tegning»
2. Plasser musepekeren i dokumentet, trykk ned museknappen og dra ut streken.
3. Slipp museknappen og streken opprettes.

For å tegne en strek som avsluttes med en pil, gjør dette:

1. Trykk på knappen for piler i verktøylinjen «Tegning»
2. Plasser musepekeren i dokumentet, trykk ned museknappen og dra ut streken.
3. Slipp museknappen og streken opprettes.

Vannrette og loddrette linjer/piler. Dersom du holder «Shift» tasten nede mens du
trekker opp streken vil du bare kunne lage strekene vannrette, loddrette eller 45
grader på skrå.

Forbindelseslinjer
Forbindelseslinjer er en type intelligente streker du kan benytte i tegninger. Du
fester streken mellom to objekter. Dersom det ene objektet flyttes endrer streken
seg tilsvarende slik at
den fortsatt går fra det
ene objektet til det
andre. La oss tenke at vi
skal vise et
organisasjonskart. Det
består som regel av små
tekstbokser, styre, daglig
leder, avdelingsledere og
så videre. Vi tenker at
avdelingslederne står
ved siden av hverandre
nederst i tegningen, over
dem står daglig leder, og
øverst står styret. Ved å
trekke forbindelseslinjer
fra styret til daglig leder,
og fra daglig leder til
avdelingslederne, vil vi kunne flytte på de ulike boksene uten at alle strekene
mellom boksene blir brutt. Det forenkler arbeidet med tegningen.
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For å lage en forbindelseslinje, gjør dette:
1. Opprett de objektene / boksene det skal trekkes streker imellom.

2. Trykk på knappen «Forbindelseslinje» i tegneverktøylinjen.

3. Plasser musepekeren i den ene boksen. Et festepunkt kommer til syne på hver
side av boksen.
4. Plasser musepekeren på det festepunktet du vil at streken skal gå ut i fra, trykk
deretter museknappen og dra musepekeren til den andre boksen.
5. Plasser musepekeren på det festepunktet du vil at streken skal gå inn i, og slipp
museknappen. Forbindelseslinjen er opprettet. Hvis du nå flytter på den ene
boksen vil du se at linjen endrer seg.

Det er også mulig å
trekke forbindelseslinjer
ut fra midten av en
annen forbindelseslinje.

Endre en
forbindelseslinje
Etter at du har opprettet
en forbindelseslinje, er
det mulig å redigere på
den.
For å redigere på en
forbindelseslinje, gjør
dette:
1. Plasser musepekeren
på forbindelseslinjen, og
trykk høyre museknapp.
Du får opp en liste med
flere valg.
2. Trykk på «Linje» for å
endre utseende på
streken. Du får opp
panelet med samme
navn.
3. Trykk  på
«Forbindelse» for å
endre egenskapene til
forbindelseslinjen, eller
velge en annen type
forbindelseslinje. Du får
opp panelet med samme
navn.
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Endepunkter
Etter at du har laget en linje, kan du endre hvordan den ser ut. Du kan velge
mellom hel strek eller ulike former for stiplet linje. Du kan sette på pilspiss eller
andre figurer i enden mm.
For å endre på en linje, gjør dette:
1. Plasser musepekeren på linjen, og trykk museknappen. Linjen blir markert med
en liten boks i hver ende.

2. I verktøylinjen «Linje og fyll», trykk på knappen «Linje». Et panel med samme
navn kommer opp.
3. I panelet under
«Linje» kan du velge
blant ulike linjer og
piler.
4. I panelet under
«Skygge» kan du legge
på en skygge ved siden
av streken. Her kan du
også velge retning og
avstand. Du kan også
gjøre skyggen delvis
gjennomsiktig.
5. I panelet under
«Linjestiler» har du
mulighet til å lage egne
streker og legge til disse
i listen.
6. I panelet under «Pilstiler» har du mulighet til å lage egne pilspisser og legge til
disse i listen.

Flere festepunkter
Det er mulig å lage flere festepunkter i et objekt, i tillegg til de som er rundt kanten.
Dermed har du mulighet til å la forbindeseslinjer gå ut i fra punkter inne i
objektene i stedet for fra kanten.

For å lage nye festepunkter, gjør dette:
1. Marker objektet som skal ha nye festepunkter. (Plasser musepekeren på objektet,
og trykk museknappen. Objektet får små firkanter på kantene)

2. I verktøylinjen «Tegning», trykk på knappen «Festepunkter». Verktøylinjen
festepunkter kommer til syne

3. Dersom verktøylinjen ikke kommer til syne, velg «Vis > Verktøylinjer >
Festepunkter»

4. I verktøylinjen «Festepunkter» trykk på knappen «Sett inn festepunkt»
5. Plasser musepekeren inne i objektet der du vil sette inn festepunktet, og trykk
museknappen. (Festepunktet blir markert med et lite kryss)
6. Trykk en gang med musepekeren for hvert nytt festepunkt.
7. Trykk utenfor markeringen når du er ferdig.
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Kurver
Verktøyene for å tegne kurver i OpenOffice.org Draw er det vi kaller Bézierkurver.
En Bézierkurve er en kurve som går igjennom to eller flere punkter. Hvert av disse
punktene kan du vri på med en liten hendel slik at kurven endrer fasong eller
retning. Du kan også flytte punkter for å endre kurvens fasong. Det er også mulig å
legge til nye punkter, og fjerne punkter.
Det er tre typer verktøy du kan bruke for å lage slike kurver. Det er kurveverktøy,
mangekant og frihåndstegning.  Disse vertøyene finnes i to utgaver, kurve og
kurve fylt. Velger du den fylte kurven, vil du få en figur som er fylt inni med farge
slik som de vanlige objektene.
Når du oppretter en bézierkurve, kommer det en egen verktøylinje til syne med
valg som er spesielle for å redigere kurven. Verktøylinjen heter «Rediger punkter».
Denne verktøylinjen inneholder blant annet valg for å sette nye punkter på kurven,
fjerne punkter, valg for hvordan kurven skal endre seg når du vrir på hendler mm.

For å lage en bézierkurve mellom to punkter med kurveverktøyet, gjør dette:

1. Påse at knappen «Punkter» i verktøylinjen «Tegning» er trykket inn.

2. I verktøylinjen «Tegning», velg «Kurve» under knappen «Kurve»
3. Plasser musepekeren der kurven skal begynne, og trykk museknappen
4. Hold museknappen nede mens du trekker en rett linje til omtrent der midten av
kurven skal være.
5. Slipp museknappen, og flytt musepekeren dit kurven skal ende. Du vil se at
kurven bøyer seg.
6. Dobbeltklikk med museknappen. Kurven blir markert med en grønn firkant i
hver ende. Legg merke til at den firkanten som står der du startet er litt større.

For å redigere på denne kurven, gjør dette:
1. Plasser musepekeren på den største firkanten, og trykk museknappen. Det
kommer til syne en stiplet linje med en grønn firkant. Dette er en hendel som du
bruker for å bøye på kurven.
2. Plasser musepekeren på firkanten i enden av hendelen, trykk ned museknappen
og dra punktet til ny plassering. Du vil se at kurven endrer seg.
3. Plasser musepekeren på den grønne firkanten i den andre enden, der kurven
ender, og trykk museknappen en gang.

4. I verktøylinjen «Rediger punkter», trykk knappen «Jevn overgang». Du vil da få
en tilsvarende hendel også i denne enden.
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For å sette et nytt punkt på kurven, gjør dette:
1. Sørg for at kurven er markert med en grønn firkant i hver ende, som over.

2. I verktøylinjen «Rediger punkter», trykk på knappen «Sett inn punkter»
3. Plasser musepekeren på kurven der du vil sette inn det nye punktet.
4. Trykk museknappen, og dra punktet til ny plassering.
5. Slipp museknappen. Du har nå et nytt punkt med to hendler som du kan vri på.

For å flytte på en grønn firkant, gjør dette:
1. Plasser musepekeren på den grønne firkanten
2. Trykk museknappen, og dra firkanten til ny plassering.

Tegne en kurve fra punkt til punkt
Skal du tegne en kurve som bukter seg bortover, må du sette et punkt hvert sted
kurven skal endre retning.
For å trekke kurven fra punkt til punkt, gjør dette:

1. Påse at knappen «Punkter» i verktøylinjen «Tegning» er trykket inn.

2. Velg «Mangekant» under knappen «Kurve» i verktøylinjen «Tegning»
3. Plasser musepekeren der kurven skal begynne, og trykk museknappen.
4. Hold museknappen nede mens du drar musepekeren dit du skal sette det neste
punktet, og slipp deretter museknappen.
5. Flytt musepekeren til det neste stedet du vil sette et punkt, og trykk deretter en
gang med museknappen.
6. Gjenta dette for hvert nytt punkt. Du ser nå at det blir trukket en rett linje
mellom hvert punkt.
7. Når du har kommet til siste punkt, trykker du to ganger (dobbeltklikk). Linjen
blir opprettet med grønne firkanter, punkter.
8. Velg «Rediger > Merk alt»

9. I verktøylinjen «Rediger punkter», trykk knappen «Jevn overgang» eller
«Symmetrisk overgang».Alle punktene får nå to hendler og streken blir til en bue.

Lage bézierkurver fra objekter
Alle streker, piler og objekter kan gjøres om til bézierkurver. Objekter vil få
bézierkurven rundt kanten.
For gjøre om et objekt til bézierkurve, gjør dette:

1. Påse at knappen «Punkter» i verktøylinjen «Tegning» er trykket inn.
2. Høyreklikk på objektet. Du får opp en liste med valg.
3. I listen, velg «Gjør om > Til kurve»
4. Velg «Rediger > Merk alt»

5. I verktøylinjen «Rediger punkter», trykk knappen «Jevn overgang» eller
«Symmetrisk overgang».Alle punktene får nå to hendler og streken blir til en bue.
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Redigere flere objekter samtidig
Dersom du har flere objekter i en tegning, for eksempel et rektangel, en sirkel og en
linje, kan du utføre samme endring på alle samtidig.

Markere flere objekter samtidig
For å markere flere objekter, gjør dette:
1. Plasser musepekeren i et hjørne utenfor det ene objektet
2. Trykk ned museknappen og dra musepekeren på skrå over de objektene du vil
markere.
3. Slipp museknappen. Objektene blir markert med små firkanter i kanter og
hjørner.
Dette markerte området kan du flytte og endre størrelse på som om det var et
objekt.

Justere innbyrdes
plassering
Du kan også justere de
markerte objektene
innbyrdes.
For å justere objekter i
forhold til hverandre,
gjør dette:
1. Marker alle objektene
som ovenfor
2. Plasser musepekeren
inne i markeringen slik
at den blir et kryss.
3. Trykk høyre
museknapp. Du får opp
en meny.
4. I menyen velg
«Justering», du får opp
enda en meny.
5. I denne undermenyen velg plassering, oppe, nede, midtstillet osv.

Endre rekkefølge, over / under
Dersom objekter ligger delvis oppå hverandre, kan du endre rekkefølgen. Det vil si
hvilket objekt som skal ligge øverst osv.
For å endre rekkefølgen, gjør dette:
1. Høyreklikk på det objektet du vil flytte. Du får opp en meny.
2. I menyen velg «Still opp > Flytt fremover» eller «Still opp > Flytt bakover»
Du kan også velge «Endre > Still opp» fra menyen øverst på skjermen.
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Fordele objekter jevnt
Det er viktig at objekter som står ved siden av hverandre er pent plassert. Dersom
du har tre eller flere objekter ved siden av hverandre, gjør dette:
1. Plasser de to ytterste
objektene der du vil ha
dem.
2. Marker alle objektene
ved å dra musen over,
som forklart tidligere.
3. Plasser musepekeren
på et av objektene, og
trykk høyre museknapp.
Du får opp en meny.
4. I menyen velg
«Fordeling» Du får opp
et panel med samme
navn.
5. I panelet krysser du
av for vertikal og
horisontal justering. De
midterste objektene
plasserer seg i forhold til
de to ytterste, som blir stående der de er.

Gruppere objekter
To eller flere objekter kan settes sammen til en gruppe. Da fungerer de som et
objekt, selv om du klikker utenfor markeringen. Gruppen kan senere løses opp
igjen dersom du ønsker det.

Sette sammen gruppe
For å lage en gruppe, gjør dette:
1. Marker de objektene som skal være med, ved å dra musen over, som forklart
tidligere.
2. Plasser musepekeren inne i markeringen slik at den blir et kryss.
3. Trykk høyre museknapp. Du får opp en meny.
4. I menyen velg «Grupper». De markerte objektene blir som et objekt.

Rediger gruppe
Det er også mulig å redigere på et av objektene i en gruppe uten å løse opp
gruppen.
For å redigere i en gruppe, gjør dette:
1. Plasser musepekeren på et av objektene i gruppen, og trykk høyre museknapp.
Du får opp en meny.
2. I menyen velg «Gå inn i gruppe»
3. Plasser musepekeren i det objektet du vil redigere på, og gjør dine endringer.
4. Plasser musepekeren utenfor gruppen, og dobbeltklikk. gruppen låser seg igjen.

Løse opp gruppe
For å løse opp en gruppe, gjør dette:
1. Plasser musepekeren på et av objektene i gruppen, og trykk høyre museknapp.
Du får opp en meny.
2. I menyen velg «Løs opp gruppe».
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Overgangstoning
Overgangstoning vil si at du kan lage en jevn overgang fra en figur til en annen.
For å lage en overgangstoning, gjør dette:
1. Opprett den figuren
som skal være bakerst,
og plasser den på rett
sted.
2. Opprett den figuren
som skal være fremst, og
plasser den på rett sted.
3. Marker begge
figurene ved å dra
musepekeren over som
beskrevet tidligere.
4. Velg «Rediger >
Overgangstoning» Du
får opp et panel med
samme navn.
5. I panelet, velg antall
steg. Det vil si antall
figurer overgangen skal
bestå av.
6. Kryss av i «Egenskaper for overgangstoning» dersom de to figurene har
forskjellig farge, og du
ønsker at fargene blir
tonet jevnt over fra den
ene til den andre.
Dersom du ikke krysser
av her, vil alle figurene
unntatt den fremste få
samme farge som den
bakerste.
7. Kryss av i «Samme
retning» dersom du vil
ha en jevn overgang
mellom de to figurene.
Dersom du ikke krysser
av her vil de to figurene
bli tonet ned fra hver sin
kant, og møtes på
midten.
8. Trykk «OK» og
figuren opprettes. Denne figuren er nå en gruppe, se «Gruppere objekter». Denne
gruppen er det også mulig å løse opp, slik at du kan redigere på de enkelte
figurene i gruppen.
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Speilvende objekter
Å speilvende et objekt kan være nyttig dersom du vil lage en symmetrisk figur. Du
tegner den ene halvparten først. Deretter tar du en kopi av denne før du
speilvender originalen. Lim deretter inn kopien ved siden av.
For å speilvende et objekt, gjør dette:
1. Plasser musepekeren på objektet, og trykk høyre museknapp. Objektet får små
firkanter på kantene, og en liste med valg kommer opp.
2. Velg «Speil > Loddrett» eller «Speil > Vannrett» Objektet snur seg.

Rotere objekter
For å rotere på et objekt, for eksempel sette et objekt på skrå, gjør dette:
1. Plasser musepekeren på objektet, og trykk museknappen. Objektet får små
firkanter på kantene.

2. Trykk roter knappen i tegneverktøylinjen. Det kommer et roteringspunkt, akse,
mitt i objektet. Dette roteringspunktet, aksen, kan flyttes med musen.
3. Plasser musepekeren på en av de små markørene i hjørnene. Musepekeren
endrer seg til en sirkel med en pil.
4. Trykk museknappen, og dra hjørnet til ønsket posisjon. Objektet roterer om
aksen.

Du kan også skrive inn grader og posisjon manuelt dersom du foretrekker det.
For å skrive verdier
manuelt, gjør dette:
1. Plasser musepekeren
på objektet, og trykk
museknappen. Objektet
får små firkanter på
kantene.
2. Velg «Format >
Posisjon og størrelse»
Du får opp panelet med
samme navn.
3. I panelet, velg
«Rotering»
4. Under
Roteringsvinkel, skriv
inn gradene, eller trykk
på de faste vinklene i
vinduet.
5. Trykk «OK» Objektet snur seg det valgte antall grader.
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Endre størrelse
For å endre størrelse på et objekt ved hjelp av musen, gjør dette:
1. Plasser musepekeren på objektet, og trykk museknappen. Objektet får små
firkanter på kantene.
2. Plasser musepekeren på en av de små firkantene, og dra den til ønsket størrelse.
Hold «Shift»-tasten nede
dersom du vil beholde
forholdet mellom bredde
og høyde (Dette
forholdet kan også låses
i panelet «Innstillinger»)

For å endre størrelse ved
hjelp av «Posisjon og
størrelse»-vinduet, gjør
dette:
1. Velg «Format >
Posisjon og størrelse»
Du får opp panelet med
samme navn.
2. Under «Størrelse»
velg bredde og høyde på
objektet. Dersom du vil
beholde forholdet mellom høyde og bredde, må du krysse av for «Samme forhold»
før du endrer størrelsen.
3. Under «Grunnpunkt» velger du det festepunktet som skal stå fast. Dette punktet
beholder sin posisjon, mens de andre blir flyttet når størrelsen endres.

Endre fasong
Det er mulig å endre fasong på et objekt dersom det er en mangekant eller kurve.
Dersom du har et vanlig objekt, må du endre det til mangekant eller kurve for å
kunne endre fasong. Dersom du skal lage et objekt med kun rette streker, velger du
mangekant, ellers velger du kurve.
For å endre et objekt, gjør dette:
1. Plasser musepekeren på objektet, og trykk høyre museknapp. Objektet blir
markert, og du får opp en liste.
2. I listen, velg «Gjør om > Til kurve» eller «Gjør om > Til mangekant»

3. I verktøylinjen «Tegning» trykk knappen «Punkter» Du kan nå endre fasong ved
å flytte punktene.

Dersom du valgte kurve, er objektet nå en bézierkurve hvor punktene kan flyttes
og justeres med håndtak. Se kurver / bézierkurver.
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Flytte objekter
For å flytte et objekt manuelt, gjør dette:
1. Plasser musepekeren på objektet, og trykk museknappen. Objektet får små
firkanter på kantene. Pekeren blir til et kryss.
2. Hold museknappen nede, og dra objektet dit du vil ha det.

For å flytte et objekt med piltastene, gjør dette:
1. Plasser musepekeren på objektet, og trykk museknappen. Objektet får små
firkanter på kantene. Pekeren blir til et kryss.
2. Hold museknappen nede mens du flytter objektet med piltastene.

Dersom du vil flytte flere objekter samtidig, gjør dette:
1. Plasser musepekeren i et hjørne utenfor det ene objektet
2. Trykk ned museknappen og dra musepekeren på skrå over de objektene du vil
markere.
3. Slipp museknappen. Objektene blir markert med små firkanter i kanter og
hjørner.
4. Flytt objektene som beskrevet ovenfor.

Former
Du har også mulighet til å lage egne figurer ved å kombinere to eller flere figurer
fra verktøylinjen «Tegning».
For å lage en ny figur,
form, gjør dette:
1. Opprett to eller flere
figurer som delvis
overlapper hverandre
2. Marker alle figurene
ved å dra musepekeren
over som beskrevet
tidligere.
3. Velg «Endre > Former
> Slå sammen» for å slå
sammen alle figurene til
en ny figur.
4. Velg «Endre > Former
> Trekk fra» for å lage en
ny figur av den bakerste
figuren minus den eller
de som ligger foran.
5. Velg «Endre > Former > Snitt» for å lage en ny figur av det som er felles for de
markerte figurene.
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Farger og overflater
Endre farger
Etter at du har laget et objekt, kan du endre farge på det ved å velge farger fra
fargepaletten.
For å endre farge på et objekt, gjør dette:
1. Marker det eller de objektene som skal ha den nye fargen (de får grønne
firkanter rundt)

2. I fargelinjen, plasser musepekeren på den fargen du vil bruke og trykk
museknappen.

Du kan også velge farger ved å trykke på fargeknappen i verktøylinjen «Linje og
fyll»

Lage nye farger og overganger
I fargepalettene finnes en mengde farger og fargeoverganger. Det er også mulig å
lage nye farger og overganger som du kan legge til i palettene.

For å lage en ny farge, gjør dette:

1. I verktøylinjen «Linje og Fyll», trykk på områdeknappen (den ser ut som et
malingspann) Du får
opp panelet «Område»
2. I panelet trykk på
fanen «Farger» Panelet
viser nå en fargepalett
pluss fargenummerene
til den fargen som er
valgt i verktøylinjen.
3. Trykk «Rediger» Du
får opp et nytt panel
«Farge» med to
fargepaletter. Paletten til
høyre har et lite punkt
som står på den valgte
fargen.
4. Plasser musepekeren
på det lille punktet, og
trykk museknappen.
5. Hold museknappen
nede og dra det lille punktet til ønsket farge.
6. Trykk «OK» Panelet «Farge» lukker seg, og du er tilbake i «Område»
7. I panelet «Område», gi den nye fargen et navn.
8. Trykk «Legg til» Den nye fargen kommer til syne i fargepalettene.
Det er også mulig å skrive inn fargenummerene direkte.
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For å lage en ny fargeovergang, gjør dette:

1. I verktøylinjen «Linje og Fyll», trykk på områdeknappen (den ser ut som et
malingspann) Du får opp panelet «Område»
2. I panelet, trykk på
fanen
«Fargeoverganger»
Panelet viser nå en
palett med alle de
lagrede
fargeovergangene.
3. Til venstre i panelet,
under «Egenskaper»,
velg hvordan den nye
overgangen skal se ut.
(Du ser resultatet i feltet
nede i panelet)
4. Trykk «Legg til» Du
får opp en dialogboks
med beskjed om å gi den
nye overgangen et navn
5. Skriv inn et navn, og
trykk «OK» Den nye overgangen legger seg i paletten sammen med de andre
overgangene.

Panelet «Område» inneholder også et panel med skraveringer som du kan endre
på samme måte.

Endre farger, overganger og skraveringer
Dersom du ønsker å endre på farger, overganger og skraveringer som er lagret,
gjøres det i de samme panelene. Vær imidlertid oppmerksom på at dersom du
endrer, har du ingen mulighet til å angre endringen. Du bør derfor ikke endre på
de fargene, overgangene og skraveringene som følger med i programmet. Lag
heller nye som du eventuelt kan endre på.

For å endre en farge, overgang eller skravering, gjør dette:
1. Velg panelet «Område» som beskrevet ovenfor
2. Velg farger, overganger eller skraveringer
3. I paletten, trykk på den du vil endre.
4. Utfør endringen, og trykk «Endre»

Slette farger, overganger og skraveringer
For å slette, gjør dette:
1. Velg panelet «Område» som beskrevet ovenfor
2. Velg farger, overganger eller skraveringer
3. I paletten, trykk på den du vil slette.
4. Trykk «Slett»
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Bruke Overflater, teksturer
OpenOffice.org Draw inneholder et galleri med en mengde ulike overflater,
teksturer som du kan legge på objektene.

Dette galleriet åpnes ved å trykke på Galleri-knappen i verktøylinjen «Tegning»,
eller ved å velge «Verktøy > Galleri». Galleriet legger seg oppe i skjermbildet rett
under verktøylinjene. Ta tak i den lille stiplede linjen i underkant av galleriet for å
trekke det opp og ned.

For å legge en ny overflate på et objekt, gjør dette:
1. Marker objektet som skal ha ny overflate.

2. I verktøylinjen «Tegning», trykk på knappen «Galleri».
3. Dersom du vil at galleriet skal være fremme permanent, velger du «Verktøy >
Galleri». For å fjerne
galleriet igjen, velg
«Verktøy > Galleri» på
nytt. (Fjern den grønne
haken)
4. Ta tak i underkant av
galleriet for å dra det
nedover skjermen.
Tegnedokumentet blir
skalert ned slik at du
fortsatt ser hele
tegningen.
5. Trykk og hold nede
«Ctrl» og «Shift» tastene.
6. Plasser musepekeren
på den teksturen du vil
bruke, trykk ned
museknappen og dra
teksturen oppå objektet.
7. Slipp museknappen, og objektet får den nye overflaten.
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Forvrenge objekter
Verktøylinjen «Tegning» inneholder tre verktøy for å forvrenge et objekt.
For å forvrenge et objekt, gjør dette:
1. Marker objektet du vil forvrenge

2. I verktøylinjen «Tegning», trykk på knappen «Bildeeffekter» Denne knappen
inneholder flere valg hvorav tre er for å forvrenge objektet.
3. Trykk på den lille
svarte trekanten for å se
disse.
4. Velg «Sett i sirkel
(Skråstilt)» for å kunne
bøye flaten til en
sylinder.
5. Velg «Sett i sirkel
(Perspektiv) for å kunne
bøye flaten til en
sylinder, men nå i
perspektiv.
6. Velg «Forvreng» for å
kunne forvrenge flaten
fritt.
7. I alle tre tilfelle får du
opp en dialogboks som
spør om du vil gjøre om
objektet til en kurve.
Trykk «Ja» her.
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Tre-dimensjonale (3D) objekter
OpenOffice.org Draw inneholder også verktøy for å lage 3D objekter. Det er åtte
forhåndsdefinerte 3D objekter i programmet, og disse er samlet i et eget panel /
verktøylinje «3D-objekter». I tillegg kan du lage 3D figurer fra alle 2D objekter.

Dersom panelet «3D-objekter» ikke synes i verktøylinjen «Tegning», gjør dette:
1. Velg «Vis > Verktøylinjer > 3D-objekter». Panelet kommer til syne.

2. Du kan også legge den til i verktøylinjen «Tegning» ved å trykke på den lille
svarte trekanten til høyre i verktøylinjen. I listen som kommer opp haker du av ved
3D-objekter. Panelet kommer nå til syne som en knapp i verktøylinjen.

For å lage et 3D-objekt fra paletten med samme navn, gjør dette:
1. Åpne paletten og trykk på den figuren du vil lage
2. Plasser musepekeren i dokumentet
3. Trykk ned museknappen og dra musepekeren på skrå
4. Slipp museknappen. Figuren opprettes.

For å endre størrelse på et 3D-objekt, gjør dette:
1. Plasser musepekeren i objektet, og trykk en gang med museknappen. Objektet
får grønne firkanter i hvert hjørne og på sidene.
2. Plasser musepekeren på en av de grønne firkantene, trykk ned museknappen, og
dra til ønsket størrelse.

For å rotere og vende på et 3D-objekt, gjør dette:
1. Plasser musepekeren i objektet, og trykk en gang med museknappen. Objektet
får grønne firkanter i hvert hjørne og på sidene.

2. I verktøylinjen «Tegning», trykk på knappen «Bildeeffekter > Roter», eller trykk
en gang til i objektet med museknappen. De grønne firkantene endrer seg til røde
kuler.
3. Plasser musepekeren på en av kulene i hjørnene for å rotere objektet
4. Plasser musepekeren på en av kulene på sidene for å vende på objektet
5. Trykk ned museknappen, og dra til ønsket posisjon.



Side 33Copyright © Bjarne Jullum - www.jullum.no

Kursperm OpenOffice.org Draw

Lage 3D-figur fra et 2D-objekt
Programmet har også mulighet til å lage 3D-figurer fra 2D-objekter, men dette er
litt annerledes enn i vanlige 3D-programmer. I et vanlig 3D-program, kan du tegne
en sirkel for deretter å «heise» den opp slik at det blir en søyle. Slik gjøres det ikke
her. Her lages 3D-figuren ved at 2D-objektet reproduseres uendelig mange ganger
rundt en akse. Det blir med andre ord alltid en form for sylinder eller hjul.

For å lage en søyle, gjør dette:
1. Tegn opp et rektangel som står på høykant hvor de lengste sidene tilsvarer
høyden på søylen, og de korte sidene tilsvarer radiusen (ikke diameteren) på
endene. (Pass på at rektangelet er markert med grønne firkanter rundt)

2. I verktøylinjen «Tegning», trykk på knappen «Bildeeffekter > 3D-dreieobjekt).
Det kommer opp en akse pluss en markering på siden av rektangelet.
3. Plasser musepekeren utenfor det markerte objektet, og trykk museknappen.
Rektangelet reproduseres rundt aksen, slik at det blir en søyle.

For å lage en smultring, gjør dette:
1. Tegn en sirkel som er litt mindre enn radiusen på den ferdige smultringen. Pass
på at den er markert med grønne firkanter rundt.

2. I verktøylinjen «Tegning», trykk på knappen «Bildeeffekter > 3D-dreieobjekt).
Det kommer opp en
akse pluss en markering
på siden av sirkelen.
3. Plasser musepekeren
på aksen. Musepekeren
blir til en hånd.
4. Trykk museknappen,
og flytt aksen litt vekk
fra sirkelen. Tilsvarende
radiusen på det hullet
du vil ha i midten av
smultringen.
5. Plasser musepekeren
utenfor det markerte
objektet, og trykk
museknappen. Sirkelen
og mellomrommet
reproduseres rundt
aksen, slik at det blir en
smultring.
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Sette egenskapene til 3D- objekter
Etter at du har laget et 3D-objekt har du mulighet til å tilføre det en rekke nye
egenskaper som lyssetting, skyggelegging og endring av overflatestruktur /
materiale. Du har også mulighet til å avrunde kanter og liknende.

For å tilføre slike egenskaper, gjør dette:
1. Plasser musepekeren på 3D-objektet, og trykk høyre museknapp. (høyreklikk).
Du får opp en liste med valg.
2. I listen, velg «3D-effekter». Du får opp et panel med samme navn. Øverst i
panelet er det en rad
med knapper hvor du
velger hvilken egenskap
du vil tilføre. Nede i
panelet er det et vindu
med en figur som endrer
seg når du foretar
endringer.
3. Velg «Geometri» for å
endre på selve figuren,
mere eller mindre runde
kanter og liknende.
4. Velg «Skyggelegging»
for å legge på en skygge
under figuren. Du får
her mulighet til å endre
vinkel, avstand mm.
5. Velg «Belysning» for å
endre lyssettingen. Du får her mulighet til å endre plassering av lyskilden, farge på
lyset mm.
6. Velg «Teksturer» for å endre overflaten dersom du har lagt på en tekstur. Denne
funksjonen er bare tilgjengelig når du har lagt på en overflatetekstur på objektet.
7. Velg «Materiale» for å få overflaten til å se ut som metall, plast, tre, mm.
8. Trykk «Tildel», den grønne haken, for å tilføre endringene til 3D-objektet.
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Flette 3D objekter
Det er også mulig å flette 3D-objekter, det vil si at det ene tilsynelatende går
igjennom det andre.
For å flette to 3D-objekter. Gjør dette:
1. Lag de to 3D-objektene. Lag det objektet som skal gjennomhulles først slik at det
kommer bakerst, se «Endre rekkefølge»
2. Marker det objektet som skal trenge igjennom det andre

3. Velg «Rediger > Klipp ut» eller trykk «Klipp ut-knappen» i vertøylinjen
4. Marker det objektet som står igjen.
5. Trykk «F3»-knappen. Objektet blir «mykt» slik at det andre vil trenge igjennom.

6. Velg «Rediger > Lim inn» eller trykk «Lim inn-knappen» i vektøylinjen
7. Plasser objektet oppå
det andre, og det vil bli
gjennomhullet.
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Tekst
Tekst i en tegning må være i en tekstboks. Denne tekstboksen blir et objekt som kan
flyttes og endres.

Tekstboks
For å lage en tekstboks, gjør dette:

1. Trykk knappen «T» i tegneverktøylinjen.
2. Plasser musepekeren i tegningen, trykk museknappen og dra musepekeren på
skrå.
3. Slipp museknappen. Tekstboksen opprettes med grå stripete markering rundt.
4. Skriv teksten i boksen. (dersom du ikke skriver noe, vil boksen forsvinne)
5. Trykk utenfor boksen, og den forsvinner. Kun teksten er synlig.

Endre teksten
For å endre på tekst du har
skrevet, gjør dette:
1. Plasser musepekeren på
teksten, og dobbeltklikk med
museknappen. Tekstboksen med
den stripete markeringen
kommer til syne.
2. Endre eller skriv mer tekst i
boksen.
3. Trykk utenfor boksen, og den
forsvinner. Kun teksten er synlig.

Endre fasong på tekstboksen
For å endre fasong på
tekstboksen, gjør dette:
1. Plasser musepekeren på
teksten, og trykk en gang med
museknappen. Teksten blir
markert med en liten firkant i hvert hjørne.
2. Ta tak i firkantene og endre
fasong på tekstboksen.

Tekst i objekter
Du kan også skrive tekst inne i et
objekt.
For å skrive en tekst inne i et
objekt, gjør dette:
1. Høyreklikk i objektet. Objektet
blir markert, og det kommer opp
en liste med valg.
2. I listen, velg «Tekst» Du får opp
panelet med samme navn.
3. I panelet, kryss av for dine valg.
Teksten er forhåndsinnstilt til å stå
midtstillet.
4. Trykk «OK» Panelet forsvinner,
og du kommer tilbake til
tegningen.
5. Skriv teksten. Teksten skrives midt i figuren.
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Bilder
Sette inn bilde
Det er også mulig å sette inn bilder i tegnedokumentet. Etter at du har satt inn et
bilde, kan du også utføre litt enkel bildebehandling på det.
For å sette inn et bilde, gjør dette:
1. Velg «Sett inn > Bilde > Fra fil» Dialogvinduet Åpne kommer frem.
2. Naviger deg frem til bildet.
3. Marker bildet, og trykk «Åpne» Bildet setter seg inn.

Dersom du limer inn mange bilder, øker størrelsen på dokumentet, filen, og
programmet vil jobbe tregere. Spesielt vil åpne og lagre gå saktere. For å unngå
dette, er det mulig å ha bildene liggende løse ved siden av dokumentet.
Dokumentet inneholder da kun en kobling, link, til bildet. Når dokumentet vises
på skjerm eller skrives ut, sørger koblingen for at bildet kommer til syne på rett
plass. For å benytte deg av denne teknikken, trykker du på «Lenke» i
dialogvinduet «Åpne». Vær imidlertid oppmerksom på at hvis bildet eller
dokumentet flyttes til en annen mappe brytes koblingen, linken. Det er derfor
fornuftig å opprette en egen mappe hvor både dokumentet og bildene legges
sammen.

Endre størrelse på bilder
Etter at bildet er satt inn, er det mulig å endre størrelse på det. Vær imidlertid
oppmerksom på at det kun er visningen som endres, ikke størrelsen på bildefilen.
For å endre størrelse på et bilde etter at du har satt det inn i dokumentet, gjør dette:
1. lasser musepekeren i bildet, og trykk en gang. Det kommer små firkanter i
kanten av bildet.
2. Trykk ned skiftknappen på tastaturet (den som lager store bokstaver), og hold
den nede.
3. Plasser musepekeren på et av de små firkantene i kanten av bildet, og dra til
ønsket størrelse mens skiftknappen holdes nede. (skiftknappen gjør at bildet
beholder proporsjonene)

Enkel bildebehandling
Etter at du har satt inn et bilde, kan du utføre enkel bildebehandling på det. Når
bildet er markert vil verktøylinjen «Bilde» være fremme. Her kan du velge flere
verktøy bla. filter som ser ut som tegninger, justere farger, endre til svart/hvitt, ta
utsnitt og gjøre bildet delvis gjennomsiktig.

For å bruke filter, gjør dette:
1. Plasser musepekeren på bildet, og trykk museknappen. Objektet får små
firkanter på kantene.

2. Trykk på filterknappen i bildeverktøylinjen. Du får opp et panel med filtre.
Trykk på det filteret du vil bruke. Bildet endrer seg.
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For å endre til svart/hvit, gjør dette:
1. Plasser musepekeren på bildet, og trykk museknappen. Objektet får små
firkanter på kantene.

2. Trykk på valgboksen i bildeverktøylinjen. Du kan velge mellom Standard
(farger), Gråtoner, Svart/hvit (kun helt svart og helt hvit) og Vannmerke (farger)
Trykk på ønsket valg. Bildet endrer seg.

For å endre farger, gjør dette:
1. Plasser musepekeren på bildet, og trykk museknappen. Objektet får små
firkanter på kantene.

2. Trykk på fargeknappen i bildeverktøylinjen. Du får opp et panel hvor du kan
justere de ulike fargekanalene pluss lyst og mørkt.
Endre verdiene i den eller de ønskede kanalene.

For å gjøre bildet delvis gjennomsiktig, gjør dette:
1. Plasser musepekeren på bildet, og trykk museknappen. Objektet får små
firkanter på kantene.

2. Endre verdiene i valgboksen «Gjennomsitighet» i bildeverktøylinjen. Bildet
endrer seg.

For å ta et utsnitt, gjør dette:
1. Plasser musepekeren på bildet, og trykk museknappen. Objektet får små
firkanter på kantene.

2. Trykk på beskjærknappen i bildeverktøylinjen. Du får store markeringer i hvert
hjørne og på sidene.
Flytt på markeringene for å ta utsnitt.

For å ta utsnitt med panelet «Beskjær», gjør dette:
1. Marker bildet
2. Velg «Format >
Beskjær bilde»
3. I listen, velg «Beskjær
bilde» Du får opp
panelet «Beskjær»
4. I panelet, kryss av for
«samme
størrelsesforhold»
dersom du ønsker at
utsnittet skal ta
tilsvarende mindre plass
i tegningen. (ingen
forstørring utføres)
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I panelet, kryss av for «samme bildestørrelse» dersom du vil at utsnittet skal fylle
et like stort område som det originale bildet.
I de andre valgboksene, fyll ut antall centimeter og millimeter du vil beskjære fra
kanten. Utsnittet vises med streker i det lille vinduet i panelet.

Skifte ut farger
Dersom du har bilder med enkle flater, for eksempel logoer, er det mulig å bytte ut
farger.
For å bytte ut farger, gjør dette:
1. Plasser musepekeren
på bildet, og trykk
museknappen. Objektet
får små firkanter på
kantene.
2. Velg «verktøy >
Fargeplukker» Du får
opp et panel med
samme navn.
3. I panelet, trykk på
fargeplukkeren. Plasser
deretter musepekeren i
området som skal bytte
ut fargen, og trykk
museknappen igjen.
Fargen kopieres til
panelet.
4. I panelet, ved siden av
den kopierte fargen, velg ny farge. (her kan du også velge gjennomsiktig, da blir
området med den valgte fargen gjennomsiktig)
5. Trykk «Erstatt» Fargen byttes ut.
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