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Kommentarer og rettelser 
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Forord: 
Dette kursusmateriale er udarbejdet som et lærebogsmateriale 

til kursus i CorelDRAW X6-X7

Bogen har en webside, hvor rettelser, tips, tilføjelser, opgavefiler etc. kan 
hentes: www.publicdata.dk/books/coreldraw.html.

Forudsætninger:  Kursusmateriale er beregnet til udvidet CorelDRAW,  
kursister med lidt grundlæggende kendskab til programmet.

Det forudsættes at læseren er fortrolig med de mest basale redskaber, og  
almindelige funktioner beskrives derfor ikke altid lige detaljeret.

Forskel mellem version X6 og X7

Bogen er udarbejdet til begge versioner, den største forskel på X6 og X7 er 
at i version X6 hedder det Arrange-menuen og i X7 Object-menuen!

Jeg har tilstræbt at skrive begge, men enkelte steder kan det mangle. 
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OPGAVE 1.

konverter 
foto til  

halvtone

• Importer foto
• Omdan til gråskala
• Bitmap og opløsninger
• Juster kontrast
• Halvtone effekte

© Public Data kurser | total side 2



Kursus:CorelDRAW X6 – X7 – konverter et foto til halvtone 

side 1

Konverter et foto til halvtone 
I denne opgave kommer du til at arbejde med: 

 Importere et foto
 Omdanne et foto til gråskala Bitmap og ændre

på opløsningen
 Justere kontrasten i et billede
 Arbejde med Halvtone effekten

 Importer et foto 

Åbn et nyt tomt dokument i en størrelse passer 
til din foto. 

Importer det foto, som du vil arbejdes med ‐ Ctrl‐I.  
Du kan også trække billedet ind i CorelDRAW. 

Halvtonebilleder	kaldes	også	Raster,	og	
simulerer	nuancer	af	grå	i	et	fotografi.		

I	CorelDRAW	kan	du	nemt	konvertere	et	
billede	til	raster.	

  Konverter billedet

Vælg Bitmaps‐menuen > Convert to Bitmap.  

Dialogboksen Convert to Bitmap åbnes.  
Brug disse indstillinger: 

 Resolution: (opløsning) 96 dpi.
 Color mode:  Grayscale (Gråtone)
 Markering i Transparent  Background (Gennemsigtig

baggrund) og i Anti‐aliasing.

Klik på OK‐knappen for at konvertere billedet 
og lukke dialogboksen. 

  Juster kontrasten i billedet 

Klik på Effects‐menuen > Adjust  > Brightness / Contrast / 
Intensity (Ctrl B) 

Vælg en indstilling på omkring 35‐40. 
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    side 2

 

  Åbn dialogboksen Halftone 
 
Vælg Bitmaps‐menuen > Color Transform  
> Halftone (Halvtone). 
 
Dialogboksen Halftone åbnes. 
 
 
 
 

 
 
 

  Indstil Halftone effekten 
 
Brug indstillingerne i "Max Dot Radius" og i *Black* 
til at justere effekten. 
 
Klik på Preview‐knappen for at se effekten på billedet 
inden du godkender. 
 
Husk at du skal klikke på hver 
gang du justerer indstillingerne. 
 
Klik på OK‐knappen når du er tilfreds med resultatet. 

 
 
 

 
 
 

 Omdan billedet til 24 bit color 
 
Vælg Bitmaps > Mode > RGB Color 24 bit 

Dit billede er færdigt! 
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OPGAVE 2.

ternet
tekst

Formater tekst
•

Gitter med Graf redskabet
•

PowerClipping
•
•
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Ternet tekst 

I denne opgave kommer du til at 
arbejde med: 

 Skrive og formatere tekst
 Tegne og tilpasse et gitter med Graf redskabet
 PowerClippe to objekter

 Skriv og formater teksten  

1. Åbn et nyt dokument.

2. Vælg Tekst redskabet   (F8) og skriv teksten.  

3. Fyld teksten med farve ved at markere den med Pick
redskabet og venstreklikke på en farve i farvepaletten.

Vælg en kraftig skrifttype som Swiss for at få en ordentlig effekt. 
(Her er brugt skrifttypen Survivant) 

  Tegn et gitter med Graf  

1. Vælg Graph Paper Tool    (genvej D)

Det findes i værktøjslinjen I venstre side sammen med
Polygon redskabet.

2. Indstil I Properties Rows (rækker) og Column (kolonner)
til ca 25 for begge.

Vælg en lidt kraftig Outline, Her er valgt 1,0 mm. 

3. Træk over teksten, så der dannes en slags gitter
oven på teksten.

Du kan nu justere værdierne for rækker og kolonner,
hvis du ikke synes gitteret passer til teksten.

Værdierne	i	Rows	og	Columns	bestemmer		
hvor	mange	rækker	og	kolonner	dit	gitter	/		
graf	papir	skal	indeholde.		

© Public Data kurser | total side 6



Kursus:CorelDRAW X6 – X7 Ternet tekst 

Ternet tekst side 2

  Farvelæg gitteret 

1. Marker gitteret med Pick redskabet.

2. Højreklik på den hvide farve I farvepaletten
for at farve Outline. Hust	at	et	klik	på	mellemrumstangenten	

skifter	til	Pick	redskabet,	

 PoverClip tekst og gitter   

Til sidst skal du PowerClippe teksten ind i gitteret.  
Så rykker de to objekter sig ikke fra hinanden. 

1. Zoom   godt ind, så du kan se både tekst og 
gitter tydeligt.

2. Marker teksten med Pick redskabet.

3. Vælg Object‐menuen (ver x7) eller Arrange >
PowerClip > Place inside Frame ….

4. Markøren ændres til en stor sort pil. Klik et sted
på gitter objektet.

5. Teksten er nu placeret inde i gitteret.

Din	tekst	er	færdig.	

Object	Manager	når	du	har	brugt	
	PowerClip	funktionen.		

Du kan også springe PowerClipping over  
og vælge blot at gruppere de to objekter 
 (Ctrl‐G). 
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