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1. TEHTÄVÄ: KISSA RUUDUSSA 

Aukaise kuva tietokoneesta. Valitse näytön ruutu Taikasauva-valintatyökalulla ja paina lopuksi 

Delete-painiketta, jolloin valittu alue poistuu ja kuvaan tulee reikä. Aukaise seuraavaksi kuva 

kissasta. Valitse kissa Suorakulmainen valinta-työkalulla ja ota komento: Muokkaa | Kopioi. Mene 

takaisin tietokone kuvaan ja ota komento: Muokkaa | Liitä uuteen tasoon. Nosta kissan kuva 

reiän päälle ja siirrä kissa Tasot- ikkunassa alimmaiseksi, jolloin kissa on tietokone ruudussa. 

 

Aukaise kuva hiirestä. Taikasauva-valintatyökalulla on helppo valita kuvasta tausta. Käännä 

valinta hiireen komennolla: Muokkaa | Käännä valinta. Ota komento: Muokkaa | Kopioi. Mene 

takaisin tietokone kuvaan ja ota komento: Muokkaa | Liitä uuteen tasoon. Pienennä hiiri sopivan 

kokoiseksi ja nosta oikeaan paikkaan. Hiiri on Tasot- ikkunassa ylimpänä, tietokone keskellä ja 

kissa alimpana.  

 

2. TEHTÄVÄ: OVEN EDESSÄ JA TAKANA 

Aukaise kuva ovesta ja pojasta rannalla. 

 

Kissa alimpana 

Hiiri ylimpänä 



Koosta siitä seuraava kuva. Ylimmällä tasolla on kopio pojasta (isoin poika), toisella tasolla on 

kopio ovesta, kolmannella tasolla on toinen kopio pojasta (poika oven takana), neljännellä tasolla 

on alkuperäinen kuva ovesta, johon on tehty reikä. Alimmalla tasolla on maisemakuva.   

 

3. TEHTÄVÄ: TENNISPALLO KAHVIKUPISSA 

Aukaise seuraavaksi kuva tennispallosta. Valitse tennispallo Soikio valinta-työkalulla ja ota 

komento: Muokkaa | Kopioi. Mene kahvikuppi kuvaan ja ota komento: Muokkaa | Liitä uuteen 

tasoon. Samalla tavalla tee kopio kahvikupin etuosasta eli valitse kahvikupin etuosa Lasso-

valintatyökalulla, ota komento: Muokkaa | Kopioi ja Muokkaa | Liitä uuteen tasoon. 

 

Koosta kahvikuppi kuvasta, tennispallosta ja kahvikupin etuosasta seuraava kuva. 

 

Kupin etuosa 

Pallo 

Alkuperäinen 

kuva. 

Oven kopio 

Poika edessä 

Poika oven 

takana 

Ovi kuva 

Maisema 



4. TEHTÄVÄ: GOZILLA 

Aukaise kuva liskosta. Valitse lisko sopivalla valinta-työkalulla ja ota komento: Muokkaa | Kopioi. 

Mene kerrostalo kuvaan ja ota komento: Muokkaa | Liitä uuteen tasoon. 

 

Kun teet kerrostalon etuosasta kopion kuvan päälle, niin saat vaikutelman, että lisko on talojen 

välissä. 

 

5. TEHTÄVÄ: VÄRITTÄMINEN 

Aukaise kuva Rubikin kuutiosta. Väritä maalipöntön avulla Rubikin kuutio siten, että jokaiseen 

neliöön tulee eri väri. Maalipöntössä alavalintana on myös toleranssi-arvo, jonka avulla voit 

määrätä kuinka paljon samansävyisiä alueita voidaan värittää. 

 

 

 

Alkuperäinen 

kuva. 

Lisko 

Yhden 

kerrostalon 

kopio 

Lopputuloksen pitäisi näyttää esimerkiksi tältä.  



6. TEHTÄVÄ: VALINNAN SIIRTO 

 

 

 

 

 

 

Aukaise kuva puhelimesta. Valitse 

puhelimen näyttö mahdollisimman 

tarkasti valintatyökalulla. Ota komento: 

Muokkaa | Kopioi.  

Aukaise toinen kuva, esimerkiksi 

moottoripyöräilijästä. Ota nyt komento: 

Muokkaa | Liitä uuteen tasoon. Nosta 

valittu alue moottoripyöräilijän päälle.   

Mene Tasot- ikkunaan ja 

napsauta Taustakuva tasoa 

hiirellä, jolloin tausta on valittu. 

Ota nyt komento: Muokkaa | 

Kopioi.   

Mene takaisin alkuperäiseen 

kuvaan ja ota komento: Muokkaa 

| Liitä uuteen tasoon. Nosta 

valittu alue puhelimen ruudun 

päälle. Palan pitäisi sopia 

täydellisesti koloon.   



7 TEHTÄVÄ: JUNA ULOS RUUDUSTA 

 

Aukaise kuva junasta ja tietokoneesta. Valitse aluksi juna Suorakulmainen valintatyökalulla ja ota 

komento: Muokkaa | Kopioi. Mene tietokone kuvaan ja ota komento: Muokkaa | Liitä uuteen 

tasoon. Siirrä juna tietokonekuvan taakse Tasot- ikkunassa. Valitse näyttö Taikasauva-

valintatyökalulla ja paina Delete-painiketta näppäimistöltä, jolloin näyttöön tulee reikä ja alta 

paljastuu junan kuva. Siirrä tarvittaessa juna oikeaan paikkaan. 

 

Mene tietokone kuvaan ja ota komento: Muokkaa | Liitä uuteen tasoon. Nosta juna tarkasti 

oikeaan paikkaan. Kuva on valmis. 

 

Mene takaisin juna 

kuvaan ja valitse juna 

Lasso-

valintatyökalulla. 

Kierrä tarkasti reunoja 

pitkin. 

Ota komento: 

Muokkaa | Kopioi. 

Juna alemmalla 

tasolla eli 

tietokoneen 

takana. 


