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Computertegning med Adobe Illustrator CS2 Hugo Niels Hansen Hent PDF Lær at tegne på computeren med
i det populære program til tegning og illustration: Adobe Illustrator CS2.

Denne bog viser masser af teknikker og lærer dig at bruge værktøjer, paletter og effekter på den mest effektive
måde. Undervejs gennemgår forfatteren forskellige figurer, og hvordan du lettest tegner og sammensætter
dem. Flere steder inspirerer Martin Raimo Hansens smukke og stemningsfyldte tegninger den lærevillige

læser.

Nye illustratorer og øvede brugere af tidligere Illustrator-versioner får god hjælp med denne bog. Bogen er en
uvurderlig støtte til læseren, der selv vil lære sig programmet og til ethvert kursus i computertegning med

Illustrator CS2.

Lær bl.a. om

· Farvesystemer

· Værktøjer og paletter

· Indstille programmet til dine behov

· Tegne grundobjekter

· Markere og skalere figurer

· Hjælpelinjer, støttefigurer og autohjælpelinjer

· Frihåndstegning

· Avancerede teknikker

· Kurvefinder

· Dynamisk maling

· Transformering

· Kunstnerisk tekst

· Effekter og filtre

· Diagrammer

· ... og meget mere
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