
Tietotekniikan punainen 
lanka

Oppitunti 27: Inkscape, Viivat ja solmupisteen muokkaus



Inkscape: Suora viiva

Kun haluat piirtää suoran viivan, niin
1. Valitse Kynätyökalu

napsauttamalla sitä kerran hiiren 
vasemmalla painikkeella

2. Vie hiiren kursori työpöydälle ja 
napsauta alkupisteessä kerran 
hiiren vasenta painiketta.

3. Vie hiiren kursori viivan
loppupisteeseen ja napsauta
kerran hiiren vasenta painiketta.

Voit tarttua 
solmupisteeseen ja 
raahata sen uuteen 
paikkaan.

Voit tarttua viivaan ja 
vetää sen kaarevaksi.

Voit tarttua kahvaan 
ja muuttaa viivan 
kaarevuutta.

1.

2.
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Inkscape: Suljettu kuvio Bezier-työkalulla

Kun haluat piirtää suljetun 
viivakuvion, niin
1. Valitse Bezier -viivatyökalu 

napsauttamalla sitä kerran hiiren 
vasemmalla painikkeella

2. Vie hiiren kursori työpöydälle ja 
napsauta alkupisteessä kerran 
hiiren vasenta painiketta.

3. Vie hiiren kursori viivan
seuraavaan pisteeseen ja
napsauta kerran hiiren vasenta
painiketta.

1.

2.

3.

4.

5.

4. Vie hiiren kursori viivan 
seuraavaan pisteeseen ja 
napsauta kerran hiiren vasenta 
painiketta.

5. Kun palaat takaisin 
lähtöpisteeseen ja viet hiiren 
kursorin neliön sisälle ja napsautat 
kerran hiiren vasenta painiketta, 
niin kuvio sulkeutuu.

Voit tarttua 
solmupisteeseen, 
viivaan tai kahvaan ja 
muuttaa viivan 
kaarevuutta.



Esimerkki: Puun tekeminen
Polku | Erotus Polku | Yhdiste

Tehdään kuusipuu 
kahdella eri tekniikalla. 
Ylempi on tehty 
aikaisemmin opituilla 
polku komennoilla.

Alempi on tehty Bezier-
viivatyökalulla, jolla 
kuusesta on ensin piirretty 
suljettu kuvio suorilla 
viivoilla. Jonka jälkeen 
solmupisteiden paikkaa on 
korjattu Muokkaa polun 
solmuja –työkalulla. 
Lopputulos on sama.

Bazier-viivatyökalu antaa 
vaihtoehtoisen tavan 
piirtää omia hahmoja.



Inkscape: Solmupisteiden muokkaus

Lisää solmupisteitä valittuihin lohkoihin

Poista valittu solmupiste
Yhdistä valitut solmut

Katkaise polku valituista solmuista

Liitä valitut solmut uudella lohkolla

Poista segmentti kahden solmun väliltä

Muuta reunaviiva poluksi
Muuta valittu kohde poluksi

Tee valituista lohkoista kaaria

Tee valituista lohkoista viiva

Tee valituista solmuista automaattisesti tasoittuvia
Tee valituista solmuista symmetrisiä

Pehmennä valittuja solmuja

Tee valituista solmuista kulma

Näytä polun ulkoviiva

Näytä solmusta lähtevät kahvat
Näytä solmujen siirtymäkahvat

Näytä seuraava polkutehosteen parametri 

Näytä maski

Näytä leikkaava polku



Inkscape: Solmupisteiden muokkaus

Piirrä ensin neliö ja ota komento: 
Polku| Kohde poluksi. Valitse 
Muokkaa polun solmuja – työkalu ja 
valitse kuviosta yksi solmupiste. Ota 
nyt alavalikosta komento: Pehmennä 
valittuja solmuja. Tällöin terävä kulma 
muuttuu kaarevaksi.

Piirrä ensin ympyrä ja ota komento: Polku| 
Kohde poluksi. Valitse Muokkaa polun 
solmuja – työkalu ja valitse kuviosta yksi 
solmupiste. Ota nyt alavalikosta komento: 
Tee valitusta solmusta kulma. Tällöin voit 
tarttua kahvoihin ja vääntää kaarevan 
kohdan teräväksi.



Inkscape: Solmupisteiden muokkaus

Piirrä ensin neliö ja ota komento: Polku| Kohde 
poluksi. Valitse Muokkaa polun solmuja –
työkalu ja valitse kuviosta yksi solmupiste. Paina 
vaihto (Shift) painike pohjaan ja napsauta toista 
solmupistettä. Olet nyt valinnut kahden 
solmupisteen välisen alueen eli lohkon. Napsauta 
nyt + painiketta ja näiden kahden solmupisteen 
väliin ilmestyy yksi ylimääräinen solmupiste. 
Kokeile tarttua siihen ja raahata se eri paikkaan.

Piirrä ensin neliö ja ota komento: Polku| Kohde 
poluksi. Valitse Muokkaa polun solmuja –
työkalu ja valitse kuviosta yksi solmupiste. 
Napsauta nyt – painiketta, jolloin valittu 
solmupiste katoaa. 


