Näin teet helposti blogiin bannerin:

1.Mene osoitteeseen
www.picmonkey.com/ .
2. Valitse sivun yläosasta kohta
’Design’ ja sen alta ’Custom’-laatikko:

3. Kirjoita laatikoihin kuvan koko 1000 x
288 ja klikkaa ’Make it!’ Saat oikean
kokoisen valkoisen pohjan, johon voit
alkaa luoda banneria.

4. Valitse työkalupalkista Textures. Voit valita kuvan pohjaksi esim. vettä tai
liitutaulun (boards. Liituttaululle voi myös kirjoittaa valitsemalla avautuvan
kohdan paint ja käyttämällä hiirtä). Valitse haluamasi kuvio ja klikkaa ’Apply’.
(Kruunulla merkityt ’Royale’-kuvat ovat maksullisia eivätkä toimi
ilmaisversiossa.)

5. Text-kohdasta pääset lisäämään kuvaan tekstiä. Valittavana on paljon eri
fontteja. Valitse fontti, klikkaa Add text ylhäältä ja kirjoita. Tekstin kokoa voit
säätää size-kohdasta ja raahaamalla.

Basic edits

Effects
Touch up

Text
Overlays

6. Overlays: voit lisätä kuvaan yksityiskohtia, ”tarroja”, esim. nuppineulan,
sydämen tai ilotulitusraketin. Kuvan kokoa voi muuttaa helposti reunasta
vetämällä.

Frames
Textures

7. Kun olet tyytyväinen kuvaan, valitse ylävalikosta ’save’ .

Voit nimetä kuvan ja päättää tallennatko sen .jpg vai .png -muodossa. Voit
myös vielä tässä vaiheessa vaikuttaa kuvan laatuun (tiedostokokoon). Valitse
lopuksi alhaalta Save to my computer (voit tallentaa myös Dropboxiin tai
OneDriveen).
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Themes

Ps. Muut työkalut
on selitetty
seuraavalla
sivulla.

Banneri voi näyttää esim. tältä:

Pohja Textures -> Boards, teksti piirretty avautuvasta Paint-kohdasta (brush size 10). Hyönteiset lisätty
kohdasta Overlays -> Buggles.
Tai tältä:

Valittu Themes -> School -> Textures -> Paper, Overlays -> Pushpins, Text -> Penmanship -> fontti Learning
curve

Muut työkalut (kannattaa tutustua etenkin Themes-kohtaan):

Basic edits: tästä voit valita kohdan ’canvas color’, jos haluat yksivärisen pohjan
tai ’transparent canvas’, mikäli haluat pohjan olevan läpinäkyvä.

Touch up: kuvan ”meikkausta”, esim. huulien punaamista ja hampaiden
valkaisua, käyttöä siis vain henkilökuvissa.
Effects: tätä kohtaa kannattaa kokeilla vasta sitten, kun olet jo lisännyt kuvaan
jotain muuta. Voit säätää esim. valoisuutta, tarkennusta, värisävyjä.

Frames: voit tehdä kuvaan kehykset. Värejä on helppo muuttaa.

Themes: aihepiireittäin jaoteltu. Esim. kouluteemasta löydät niin pohjia, fontteja
kuin ”tarrojakin”.
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