
MAOL ry  TIETOTEKNIIKAN PUNAINEN LANKA OPPITUNTI 24 

1. HARJOITUS: Piirrä 100 px x 50 px ja 50 px x 100 px kuviot ja laita ne päällekkäin, että syntyy 

risti.  

 

2. HARJOITUS: Tehdään vinottainen ruksi kahdesta vinoittaisesta suorakulmiosta. Poista 

reunaviivat ja ryhmitä lopuksi kuvio. 

 

3. HARJOITUS: Piirrä aluksi punainen neliö (CTRL-painike pohjassa) suorakulmiotyökalulla. Voit 

monistaa neliötä komennolla: . Tee neliön kopioihin seuraavat muokkaukset. 

 

Kokeile muuttaa neliön täyttöväriä ja reunaviivan väriä. Täyttöasetukset löydät komennolla: 

KOHDE | TÄYTTÖ JA REUNA. Väriä voit muuttaa väripaletista. Hiiren vasen painike = täyttöväri, 

hiiren oikea painike = reunaviivan väri. Paksunna reunaviivaa. Lopuksi kokeile laittaa katkoviiva ja 

liukuväritäyttö. 



 

Kokeile myös sumennus ja peittävyys komentoa kahdelle limittäin olevalle neliölle, jotka löytyvät 

samaisesta Täyttö ja reuna- ikkunasta. 

 

4. HARJOITUS: Piirrä seuraavia kuvioita. Lisää samat täyttövärit ja reunaviivan värit. Kuvan 

vieressä on vinkki, mitä työkaluja on piirtämisessä käytetty, 

 

 

 

 

 



5. HARJOITUS: Tee kuvan mukainen ympyrä, jossa rengas. 

 

 

6. HARJOITIS: Tee keltainen 50 px x 50 px neliö. Tee neliöstä kaksi kopiota, joiden koot ovat 150 

px x 50 px ja 250 px x 50 px. Laita nämä kolme kuviota pyramidin muotoon. 

 

7. HARJOITUS: Tee pystyssä oleva suorakulmio ilman reunaviivaa, kopioi sitä ja laita se 

kaatumaan. Laita jokaiseen palkkiin eri väri. Voit käyttää myös läpinäkyvyyttä (peittävyys 

esimerkiksi 80 %) 

 

 

 

 

 



 

 

8. HARJOITUS: Piirrä 100 px x 100 px kokoinen ympyrä. Tee ympyrästä kopioita siten, että 

kopion leveys ja korkeus pienenee aina 10 px. Lopuksi järjestä kaikki kymmenen ympyrää 

sisäkkäin. 

 

9. HARJOITUS: Tee Olympiarenkaat 

 

10 HARJOITUS: Piirrä kukka tekemällä kopioita yhdestä terälehdestä. Kun pyörität kuviota, niin 

pidä ALT-painike pohjassa, niin kulmat menevät tasavälein. Poista kuvioista reunaviiva, niin kukka 

näyttää yhtenäiseltä. Voit lopuksi ryhmittää osat yhteen. 

 

 



11. HARJOITUS: Kirjoita ensin teksti. Valitse fontti ja 

venytä se isoksi. Tee siitä kopio komennolla MUOKKAA | 

KOPIOI ja MUOKKAA | LIITÄ.  Käännä kopio peilikuvaksi. 

 

Tee vielä kaksi kopiota ja käännä ne toistensa kopioiksi. 

Voit lisätä alla olevien tekstien päälle suorakaiteen ja laittaa 

siihen läpinäkyvyyttä, niin saat vaikutelman veden 

pinnasta.  

 

Kokeillaan vielä seuraavaa: Tee tekstistä kopio ja viistota se tekstin taakse ja eteen. Muuta kopion 

väri erilaiseksi. Muuta järjestystä tarvittaessa. 

 

12. HARJOITUS: Piirrä pingviini. Vieressä sama kuva osiin purettuna. 

 
 

 



13. HARJOITUS: Piirrä auto. Vieressä sama kuva osiin purettuna. 

 

14. HARJOITUS: Jos alkuperäinen koko on leveys 200 px ja korkeus 20 px, niin tee siitä kopioita 

siten, että jokaisen uuden kopion leveys pienenee 20 px ja kasvaa 20 px. Muuta kopion väri. 

Lopuksi järjestä kuviot kuten alla. 

 

 

 

 


