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Hvad er Inkscape?
Inkscape er, med ord lånt fra hjemmesiden, ”a professional vector graphics editor for 
Windows, Mac OS X and Linux. It's free and open source.”

Denne type program kan bruges af illustratorer, designere, webdesignere eller – som i 
vores tilfælde – blot til arbejde med vektorbilleder.

Den helt store fordel ved vektorbaseret grafikarbejde er, at vektorer kan skaleres stort set 
frit og uden kvalitetstab. Du har sikkert prøvet at forstørre et lille jpg-billede – det bliver 
grynet og grimt. Et vektorbillede fungerer helt anderledes og kan skaleres.

Flere produkter kan arbejde med fx SVG-filer og dermed drage nytte af en vektoriseret fil.
Fx kan LibreOffice Tegning arbejde med vektorformatet – og det kan være en fordel i 
arbejdet med layout af plakater og.....

I vores eksempel vil vi dog udnytte muligheden for at trace et billede (altså gå fra papir til 
digitalt billede) på en lidt anden måde -  mere om det senere! Vores mål bliver en png-fil, 
som kan anvendes stort set i alle typer programmer (tekstbehandling, layout, 
præsentationer....). PNG er ikke vektorbaseret, men har andre fordele. Mere om det 
senere!

Inkscape kan det hele i forhold til layout og arbejdet med vektorer. Vi vil i eksemplet kun 
bruge enkelte funktioner.

Hvorfor trace?
Der kan være mange grunde til at ville gå fra ”noget på papir” til en digital fil.

• En underskrift til en tryksag
• En stregtegning til bearbejdning på computeren
• Et håndskrevet citat til brug på en forside

Og  du finder sikkert på flere muligheder, når du har prøvet funktionen! 

Vi vil vise hele processen fra papir → skanning → tracing → PNG.
Man kan naturligvis også blot trace et billede, der i forvejen er digitalt og dermed udnytte 
allerede eksisterende ressourcer. Husk her på © 

Find Inkscape
Hent programmet her: https://inkscape.org/en/
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Denne gennemgang
I denne gennemgang vil vi vise, hvordan du kommer fra en håndskrevet tekst → PNG-
version, hvor baggrunden er gennemsigtig og teksten dermed kan bruges meget flot på en
plakat, et brev eller....

Målet bliver en lille plakat i LibreOffice Tegning med anvendelse af håndskrevet tekst.

Øvelser er skrevet med orange – her skal du gøre noget :)

Papirudgaven
Det kan være en fordel (når man nu ved, at der skal digitaliseres) at skrive/tegne med en 
tydelig pen/kuglepen. 

Skanning
Først skal vi have digitaliseret det skrevne. Det kan gøres med en skanner eller med fx 
mobilkameraet.

1. Skan/fotografer dit udgangspunkt

Bedste resultat opnås med en skanner/kopimaskine og en god kvalitet i skanningen.
Her er anvendt 300 dpi og jpg-format.

Her er vores udgangspunkt

Hurtig redigering i fx PhotoFiltre 

1. Rediger billedet i et billedbehandlingsprogram
1. Beskær
2. Øg evt. kontrast, så billedet står knivskarpt
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Så skal der traces!

1. Kopier dit billede fra dit billedbehandlingsprogram
2. Åbn Inkscape
3. Indsæt billedet
4. Marker billedet med et enkelt klik

5. For at starte tracing-modulet: 
[Shift] – [Alt] – [b]

Nu kan der indstilles en lang række parametre. I det konkrete tilfælde kan vi foreslå 
følgende indstillinger.

Fokus er: God kvalitet i farve. Baggrund fjernes. Evt. støj fjernes.

Læg mærke til, at der skal laves indstillinger på 2 af fanebladene: ”Mode” og ”Options”

Når indstillinger er på plads, klikker du på 

Nu traces billedet 8 gange, disse lægges sammen og baggrunden fjernes!
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Men hvor er dit resultat?

Inkscape lægger det ovenpå originalbilledet – så du skal lige trække lidt i det! Tryk og 
træk!

Eksporter som png-fil

1. Klik på det tracede resultat
2. Vælg [Fil] – [Export PNG-image]

Du skal nu sætte en række parametre:

• At det kun er markeringen, der skal
gemmes 

• Størrelse/kvalitet
• Filnavn og placering

Og så er dit billede klar til brug!
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Anvend din nye grafik 

Her har vi indsat – for eksemplets skyld – både det originale skan og det færdige resultat 
hen over en sort baggrund.

Læg mærke til, at der ingen baggrund er.

Og det giver jo unægteligt en række designmæssige muligheder!
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