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ANIMAATIO INKSCAPELLA 

 

Piirrä ensin tausta, koska tämä määrää myös katsottavan animaation koon. Taustassa pitää olla 

esimerkiksi suorakulmio, jonka koko on 800 x 600 ja yksikkönä pikseli. Tässä kuvasuhteeksi on 

valittu 4: 3. Mutta jos teet kuvasuhteella 16:9, niin kuvan koko voisi olla esimerkiksi 1280 x 720. 

Kovin paljoa isompia gif -animaatioita ei yleensä kannata tehdä tai muuten animaatiosta tulee 

nykivä. Yleensä gif-animaatiot on pienempiä.  

 

Suunnittele seuraavaksi jokin kohde, joka liikkuu tässä taustassa, esimerkiksi auto. Ryhmitä auton 

osat yhteen.  

 



Laita auto ensimmäiseen paikkaan maisemassa. 

 
 

Valitse nyt tausta aktiiviseksi ja ota valikosta komento: 

TIEDOSTO | VIE PNG BITTIKARTTA 

Toimi seuraavasti 

1. Tarkista, että Valinta on päällä 

2. Tarkista, että kuvan leveys on 800 

3. Tarkista, että kuvan korkeus on 800. 

4. Napsauta Vie painiketta.  

5. Valitse tallennuskansio 

6. Anna tiedostolle nimi, esimerkiksi auto01 

7. Muoto on png 

8. Paina Tallenna. 

9. Nyt sinulla pitäisi olla tallennus. Vanhemmassa Inkscape-versiossa piti painaa vielä Vie 

painiketta. 

 

Seuraavaksi siirrä auto uuteen 

asentoon, jonka jälkeen valitse 

tausta aktiiviseksi ja tallenna tämä 

kuva samalla tavalla kuin edellä. 

Tallenna kuva esimerkiksi nimellä 

auto02 

Tallennuksessa pitää olla jokin 

juokseva numero, jotta tiedät missä 

järjestyksessä kuvat on tallennettu. 

 

 

1. 

3. 

4. 

2. 

5. 

6. 

7. 
8. 

9. 



Lopuksi sinulla pitäisi olla seuraavanlainen kuvasarja tallennettu. 

 

Yleensä tahtoo auto unohtua aktiiviseksi eli rajaus menee tällöin väärin. Jos on väärin rajattu, niin 

tee väärin menneet ruudut uudestaan. 

Netti on pullollaan GIF animaation koosto-ohjelmia, mutta koostamme animaation GIMP-

kuvankäsittelyohjelmalla. 

 

Animaation koostaminen GIMP:ssä 

1. Aukaise GIMP ja avaa kaikki kuvat komennolla: TIEDOSTO | AVAA TASOINA. Paina 
SHIFT näppäin pohjaan, niin voit valita kaikki kuvat yhdellä kertaa. Eli napsauta tällöin 
kerran hiiren vasemmalla painikkeella ensimmäisessä ja viimeisessä kuvassa. Kuvat 
aukeavat samaan kuvaan kukin eri tasolle. Tarvittaessa ota tallennus GIMP:n omassa 
tallennusmuodossa.  
 

 
 

2. Jos haluat katsoa miltä animaatio näyttää niin ota komento: Suodattimet | Animaatio | 
Toisto. 
 

3. Lopuksi ota komento: TIEDOSTO | VIE NIMELLÄ ja anna tiedostolle nimi, esimerkiksi: 
animaatio.gif. Huomio: Loppupääte gif- on pakollinen tieto. Kuittaa Vie-painikkeella. 



 
 

4. Laita ruksi kohtaan: As animation. Aseta tauko ruutujen välissä, esimerkiksi 200 ms on 
0,2i sekuntia. Oikea arvo löytyy kokeilemalla. Laita kohtaan: Ruutujen poistotapa, jos 
määrittelemätön: Ruutu per taso (korvaa). Laita lisäksi ruksit kohtiin: Use delay entered 
above for all frames ja Use disposal entered above for all frames. Paina lopuksi Vie-
painiketta. 
 

 

 

Voit katsoa valmiin animaation esimerkiksi web-selaimella tai Windows:n valokuvat-ohjelmalla. 
Kaksoisnapsauta tallennettua tiedostoa ja valitse tarvittaessa ohjelmaksi jokin näistä ohjelmista.  

 

 

 


