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Oppitunti 35: PAINT.NET kuvankäsittely - Tasot



Paint.net - Tasot

Tason ominaisuudet (Läpinäkyvyys, Sekoitustilat)

Siirrä taso alaspäin (taakse)

Siirrä taso ylöspäin (eteen)

Yhdistä valittu taso alempaan tasoon

Kahdenna taso eli tee kopio valitusta tasosta

Poista valittu taso

Uusi tyhjä taso

Ylin taso

Alin taso



Paint.net – Muokkaa valikko

Komennolla voidaan valittu alue kopioida uuteen tasoon. Kun valittu 
alue on omassa tasossa, niin silloin sitä voi muokata sotkematta muita.

Komennolla voidaan valittu alue poistaa valinnasta. Jos 
valinta jää päälle, niin se voi sotkea seuraavan tason 
muokkausta.

Käännä valinta -komento on hyödyllinen, 
kun käytät taikasauvaa taustan valintaan.



Paint.net – Tasot valikko

Komennolla voidaan koko taso (ja 
kuva siinä) kääntää ja kiertää.

Voit vaihtaa tasojen järjestystä

Voit liikkua tasosta toiseen

Lisää uusi tyhjä taso

Poista taso (myös tasolla oleva kuva poistuu)
Tee tasosta kopio

Yhdistä valittu taso alemman tason kanssa samaksi tasoksi.

Tasojen ominaisuudet (sekoitustila, peittävyys)



Paint.net – Esimerkki tasoista
1. Aukaise kuva lentokoneesta. Taikasauva-valintatyökalulla on helppo valita 

kuvasta tausta (taivas). Käännä valinta lentokoneeseen komennolla: Muokkaa | 

Käännä valinta. Ota komento: Muokkaa | Kopioi.

2. Aukaise kuva Lontoon sillasta. Ota nyt komento: Muokkaa | Liitä uuteen 

tasoon.  Lentokone on nyt etualalla. Kuinka lentokone saataisiin sillan taakse?



Paint.net – Esimerkki tasoista
3. Voit piilottaa lentokoneen väliaikaisesti Tasot-ikkunassa ottamalla ruksin pois. Valitse 

Taustakuva-taso aktiiviseksi Tasot-ikkunassa. Valitse nyt taivas Taikasauva-valintatyökalulla 

koko taivas (myös sillan naurujen välinen alue). Käännä valinta siltaan komennolla: 

Muokkaa | Käännä valinta. Ota komento: Muokkaa | Kopioi

4. Ja heti perään ota komento: Muokkaa | Liitä uuteen tasoon. Jolloin olet luonut kopion 

sillasta. Tuo nyt lentokone takaisin näkyviin ja siirrä sillan kopio päällimmäiseksi Tasot-

ikkunassa. Lentokone on nyt sillan takana. Lentokoneen kokoa pitää vielä pienentää.

Ota ruksi pois

Valitse kuva

Sillan kopio

Lentokone



Paint.net – Esimerkki tasoista
5. Pienennä lentokone ja siirrä se oikeaan paikkaan. Voit kokeilla tehdä tasosta 

(eli lentokoneesta) kopion Tasot-ikkunassa (kahdenna). Lopputulos näyttää 

esimerkiksi tältä.

Kahdenna

Sillan kopio

Lentokone

Lentokone


