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1.  TEHTÄVÄ: KLOONAAMINEN 

Aukaise kuva, jossa poika on rannalla. Valitse kloonaus- työkalu. Vie hiiri pojan kengän päälle, 

paina CTRL-painike pohjaan ja napsauta kerran hiiren vasenta painiketta. Mene oikealle puolen 

poikaa, liikuta hiirtä vain vaakasuunnassa. Nyt kun maalaat kloonaustyökalulla, niin poika alkaa 

kopioitua uuteen paikkaan. Maalaa poika näkyviin. 

 

Kuten huomasit, niin kloonaus onnistui koska pojan tausta ei muutu. Jos näytepiste (CTRL-

pohjassa) alussa valitaan pojan oikealta puolen ja sitten maalataan pojan päälle, niin poika häviää 

eli kopioimme taustaa pojan päälle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. TEHTÄVÄ: KLOONAA YMPYRÄT POIS 

Aukaise kuva tiiliseinästä, jossa on kolme ympyrää. Kloonaa ympyrät piiloon, niin että tiilikuviosta 

tulee yhteinäinen. 

 

3. TEHTÄVÄ: KUVAN JATKAMINEN 

Käydään muutamia tilanteita, joissa tarvitaan kloonaustyökalua. Tällainen tilanne tulee helposti, 

kun jatkamme kuvaa isommaksi. Aukaise kuva lampaasta. Ota nyt komento: Kuva | Pohjan koko. 

Muuta leveys arvoon: 3000 pikseliä (Kohdassa: Säilytä kuvasuhde, ei saa olla ruksia). Kuittaa 

OK:lla. 

 

Nyt kuvan oikealle puolen tuli tyhjä kohta, jossa ei ole mitään. Kloonaa tämä tyhjä kohta täyteen 

nurmikkoa. 

 

Aukaise kuva jostain toisesta eläimestä ja tuo se kuvaan. (Kopioi ja Liitä uuteen tasoon) 



 

 

4. TEHTÄVÄ: TEKSTUURIN KLOONAAMINEN 

Kun käytämme tekstuureja kuvan pinnoittamiseen, niin monesti tekstuuria on liian vähän, jolloin 

joudumme tekemään sitä lisää kloonaamalla. Tehdään esimerkiksi tyttö, jolla on käärmeen iho. 

Aukaise kuva käärmeestä ja valitse siitä neliönmuotoinen pala ja kopioi (Muokkaa | Kopioi) se tyttö 

kuvaan (Muokkaa | Liitä uuteen tasoon). Valinta kannattaa aluksi ottaa pois komennolla: Muokkaa 

| Poista valinta. Valitse näytepiste (CTRL-pohjassa) kloonaustyökalulla ja aloita kloonaaminen. 

 

Joudut välillä vaihtamaan näytepistettä, mutta kloonaa käärmeen nahkaa kunnes kaikkien 

ihoalueiden päällä on käärmeen nahkaa. Mene Tason ominaisuuksiin (Tasot | Tason 

ominaisuudet) ja muuta Tilaksi: Kerro ja laita peittävyydeksi noin 130. Lopuksi kumita ylimääräiset 

alueet pois eli käärmeen nahkaa ei tarvitse olla silmissä ja suussa, eikä tukassa. 

 

Kissa näyttää kuin kelluvan ruohikolla. Voit 

parantaa vaikutelmaa, kun kloonaat 

nurmikkoa kissan päälle. Kloonaus 

siveltimen paksuus on noin sama kuin 

ruohon paksuus (noin 5). 

Valitse ensin näytepiste (CTRL-pohjassa) 

nurmikosta alemmalta tasolta. Tule takaisin 

kissa tasolle ja vedä satunaisiin paikkoihin 

ruohoja. 



 

 

5. TEHTÄVÄ: VETOKETJU SUUHUN 

Tehdään kuva, jossa tytöllä on vetoketju suussa. Aukaise kuva tytöstä. Aluksi nykyinen suu pitää 

poistaa ja se onnistuu kloonaamalla. Valitse näytepiste (CTRL-pohjassa) ihosta ja kloonaa se 

suun päälle, kunnes suu häviää. 

 

Seuraavaksi aukaise kuva vetoketjusta ja valitse se esimerkiksi Suorakulmainen valinta – 

työkalulla. Kopioi se muistiin komennolla: Muokkaa | Kopioi ja mene tyttö kuvaan ja ota komento: 

Muokkaa | Liitä uuteen tasoon. Pyöräytä se oikeaan kokoon ja asentoon. Kumita ylimääräiset osat 

pois. 

 

 

 

Vetoketju saadaan näyttämään suuhun upotetulta kun muutetaan vetoketju-tason Tila arvoon: 

Viivavarjostus Tason ominaisuudet - ikkunassa. 



 

Jos haluat vielä väriä vetoketjuun, niin silloin kannattaa vetoketju ensin upottaa alempaan tasoon 

komennolla: Tasot | Yhdistä taso alas. Jonka jälkeen perusta uusi taso komennolla: Tasot | Lisää 

uusi taso. Muuta tyhjän tason Tila arvoon: Viivavarjostus Tason ominaisuudet – ikkunassa. 

Tarvittaessa muuta myös peittävyyttä pienemmäksi. Nyt väritä haluamaasi kohtaan siveltimellä 

väriä. 

 

 

 

6. TEHTÄVÄ: TAIDETTA 

 

 
 

 

 

Aukaise kuva kukasta ja 

kahdenna taso komennolla: 

TASOT | KAHDENNA 

TASO. 

Kun olet ylemmällä tasolla, 

niin ota komento: Tehosteet 

| Artistinen | Öljymaalaus. 

Laita Siveltimen koko ja 

Harvaus liukupakit 

maksimiinsa. Kuittaa OK:lla. 



 

 

 

 

7. TEHTÄVÄ: KAHDEN KUVAN SEKOITUS 

Aukaise kaksi kuvaa toinen lehmistä ja toinen esimerkiksi moottoripyörästä. Valitse koko lehmä 

kuva Suorakulmainen valinta-työkalulla ja ota komento: Muokkaa | Kopioi. Mene moottoripyörä 

kuvaan ja ota komento: Muokkaa | Liitä uuteen tasoon. Katso Tasot-ikkunaan alempana on 

moottoripyörä kuva ja ylempänä lehmä kuva. 

 

Valitse Väriliukuma- työkalu ja laita siellä asetus: Läpinäkyvyystila päälle. Mene kuvan oikeaan 

reunaan ja vedä hiirellä kuvan päälle oikealta vasemmalle. Vetäminen tarkoittaa sitä, että pidät 

hiiren vasemman painikkeen pohjassa samalla kun liikutat hiirtä oikealta vasemmalle.  Saat 

aikaiseksi kahden kuvan sekoituksen.  

Ota ruksi pois ylemmältä 

tasolta (väliaikaisesti). 

Mene alemmalle tasolle 

napsauttamalla alempaa 

tasoa hiirellä Tasot -

ikkunassa. Ota komento: 

Säädöt | Sävy / 

Värikylläisyys. Laita 

värikylläisyys arvoon 200 ja 

muuta sävy mieleiseksi. 

Kuittaa OK:lla. 

 

Laita ylempi taso 

näkyväksi laittamalla 

siihen ruksi Tasot-

ikkunassa. 

Ota nyt kumityökalu 

(koko noin 30) ja 

kumita yhden kukan 

kohdalle reikä, jolloin 

alta paljastuu eri 

värinen kukka. 

 



 

 

8. TEHTÄVÄ: MONA LISA 

 

Sovelletaan edellisen harjoituksen ideaa käytäntöön. Kokeile vaihtaa Mona-Lisan kasvot. Eli kopioi 

toisesta kuvasta kasvot Mona-Lisa kuvan päälle. Yritä laittaa toinen kuva siten päälle, että silmät 

ja suu sattuisivat samaan paikkaan. Voit mennä Tason ominaisuuksiin ja muuttaa Peittävyys arvoa 

väliaikaisesti, niin saat laitatettua silmän ja suun kahdessa kuvassa samaan paikkaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tason ominaisuudet 



 

 

Valitse Väriliukuma- työkalu ja laita siellä asetus: Läpinäkyvyystila päälle. Laita alavalinnasta 

säteittäinen väriliukuma. Mene päällä olevassa kuvassa nenän päälle ja vedä hiirellä varovasti 

kuvan päällä oikealta vasemmalle. Jos ei onnistu eka kerralla, niin peru komento: Muokkaa | 

Kumoa ja yritä uudelleen. 

 

 


