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Kombinationspunkter
Med hjørnepunkter laver man et skarpt knæk på en kurve bestående af rette 
linjer. Med buepunkter laver man en blød ændring af retningen på sin kurve, 
og et buepunkt er som regel altid ”usynligt” på den færdige kurve.
Ønsker man at lave et skarpt knæk på en kurve bestående af buede segmenter 
(Fig. 5), kan det klares med et såkaldt kombinationspunkt. Sådan laver du et 
kombinationspunkt, mens du tegner med Pen Tool:

1. Klik og træk for at indsætte et buepunkt på normal vis. 

2. Før markøren henover det netop indsatte punkt, hold Alt nede (mar-
køren udstyres med en lille pil, Convert Anchor Point, Fig. 6), og klik og 
træk en ny handle ud i den ønskede retning. 

3. Herved ”knækkes” den ene af de to oprindelige retningslinjer af i en ny 
retning, og punktet er nu konverteret til et kombinationspunkt.

4. Klik for at indsætte det næste styrepunkt. 
 

Vælges den hvide pil (Direct Selection Tool) før Pen Tool, ligger dette værktøj 
nu under Ctrl-tasten og kan dermed aktiveres MENS man tegner videre. Dette 
muliggør, at kurverne (punkter og håndtag) kan tilrettes undervejs, UDEN Pen 
Tool kurven brydes.

Åbne og lukkede kurver
En kurve (hvad enten den består af rette eller buede segmenter) kan være en-
ten åben eller lukket. Hvis man er i gang med at tegne en kurve og undervejs 
fører markøren henover det første punkt, man indsatte, udstyres den med et 
lille ’o’ (Fig. 7). Det betyder, at man ”lukker kurven”, hvis man klikker der. Klikker 
man herefter videre, starter man på en ny vektorkurve. 

Man behøver ikke lukke en kurve. Vil man stoppe undervejs (og derved holde 
kurven ”åben”), klikker man blot på den sorte pil, for at bryde kurven. Man kan 
herefter starte på en ny kurve, eller man kan holde Ctrl-tasten nede og klikke i 
et tomt område, hvorved kurven brydes. På den måde viser markøren, at den 
er klar til at starte på en ny linje (Fig. 2 forrige side).

Man kan ikke umiddelbart tegne videre på en lukket kurve (den er jo lukket), 
hvorimod man altid kan tegne videre på en åben kurve. Hvis man vil tegne 
videre på en ”gammel” åben kurve, er det en god idé at sørge for, at kurven 
er aktiv (klik på den med den sorte pil). Herefter aktiverer man Pen Tool, fører 
markøren hen over det endepunkt, der skal tegnes videre fra, (markøren ud-
styres nu med en lille skråstreg (Fig. 8) og klikker en enkelt gang på punktet. 
Kurven er nu klar til at blive ført videre ved indsættelse af nye styrepunkter.

Fig. 7

Fig. 8
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Når man tegner vektorobjekter i Illustrator, kan man løse mange problemer 
undervejs. Nogle gange kan man dog få brug for at rette kurven til efter endt 
tegning, og det kan gøres på en række forskellige måder.

Flytning af punkter
Med den hvide pil (Direct Selection Tool) kan man flytte og redigere de en-
kelte styrepunkter på kurven. Har man svært ved at ramme et punkt, kan man 
eventuelt først klikke et sted på objektet og derefter lave en lille markering 
omkring punktet (Fig. 1). Når et punkt er markeret (det er fyldt ud med hjælpe-
linjefarven, modsat de andre punkter, der er hvide indeni), kan man flytte det 
enten ved at tage ved det med den hvide pil (Fig. 2), eller ved hjælp af pilene 
på tastaturet.

Vil man flytte flere punkter samtidig (men stadig ikke alle på kurven), skal de 
markeres sammen. Enten kan det gøres ved at trække en firkant omkring dem 
med den hvide pil, eller ved først at markere et punkt, holde Shift nede, og 
efterfølgende klikke på de resterende punkter, et ad gangen (Shift lægger til).

Tilretning af kurvesegmenternes krumning
Man kan også tage fat i den ene eller de to retningslinjer (styrepinde) i styre-
punktet, og derved styre de to kurvesegmenter, der mødes i ankerpunktet, på 
plads (Fig. 3). Hvis man vil fjerne en styrepind, trækkes den blot ”på plads” i 
styrepunktet (slip museknappen når markøren bliver til en hvid pil) (Fig. 4).

Endelig kan man også tage fat midt på et kurvesegment med den hvide pil, 
men det er noget sværere at styre.

Hvis man vil tilføje, fjerne eller konvertere punkter
Sammen med Pen Tool i værktøjskassen sidder der tre andre værktøjer, som 
kan bruges i redigeringsøjemed. ”Plus-pennen” og ”minus-pennen” (Add og 
Delete Anchor Point Tool) bruges til henholdsvis at tilføje og fjerne punkter 
fra kurven, mens Convert Anchor Point Tool bruges til at konvertere fra bue-
punkter til hjørnepunkter og omvendt.

Hvis man vil fjerne et styrepunkt fra sin kurve, klikker man blot på det med 
minus-pennen. Punktet forsvinder, og der trækkes nu et nyt kurvesegment 
mellem de tilbageværende punkter (Fig. 5).

Hvis man vil tilføje et punkt til kurven, kan man ikke bare klikke dér, hvor punk-
tet skal sidde. Man er nødt til at klikke direkte på den eksisterende kurve, og 
herefter (med den hvide pil) flytte det nye punkt på plads (Fig. 6).

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6
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Vil man lave et buepunkt/kombinationspunkt (med en eller to styrepinde) om 
til et hjørnepunkt (uden styrepinde), kan man fjerne styrepindene manuelt 
med den hvide pil (se ovenfor). Man kan også blot klikke på punktet med Con-
vert Anchor Point Tool (Fig. 7).

Vil man lave et hjørnepunkt om til et buepunkt (altså få styrepinde frem i punk-
tet), kan det også klares med Convert Anchor Point Tool. Her er det dog ikke 
nok at klikke i punktet. Man skal både klikke (holde nede) og trække, hvorved 
de nye styrepinde ”trækkes” ud af punktet (Fig. 8).

Andre muligheder
Ud over de nævnte muligheder for redigering af de enkelte punkter og kur-
vesegmenter, kan man også transformere, skalere, rotere, spejlvende, forvride, 
slette, sammenbygge og udjævne såvel de enkelte punkter som hele kurver 
på næsten alle tænkelige måder. Det vil føre for vidt at komme ind på samtlige 
muligheder i denne sammenhæng, men en stor del af mulighederne findes i 
”transformeringsværktøjerne” (Reshaping Tools bl.a. Fig. 9) og deres under-
værktøjer.

Åben og lav pen tool øvelserne der ligger i  mappen ”Pentool Drawing” 
(den ligger i materialemappen): ”Straight”, ”Pentool øv. 1”, ”Pentool øv. 2”, ”Pen-
tool øv. 3”, ”Curves”, ”Combo” og derefter trace en fisk eller en and.

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9
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I CC er der kommet et nyt værktøj. Det er skabt, så det gør det nemmere at 
skabe enkel grafik.

1. Åben et nyt tomt A4 dokument til printbrug.

2. Vælg Layer 1 i Layerspanelet og omdøb laget til ”Sky”, ved at dobbet-
klikke på laget.

3. Vælg i værktøjspanelet Default Fill and Stroke. (genvej D) (Fig. 1).

4. Vælg Ellipse Tool og tegn en serie af overlappende cirkler. (Fig. 2).

5. Når du er tilfreds med placeringen af cirklerne, skal du med Selection 
Tool (den sorte pil) vælge alle cirklerne ved at klikke (hold nede) og 
trække en markering rundt om cirklerne (Fig. 3).

6. Nu skal cirklerne sammensættes. Brug værktøjet ”Shape builder”. (Fig. 
4) Du trækker nu en streg henover de markerede cirkler, og de bliver til 
én figur. (Fig. 5). 

Fig. 5.

7. Nu skal du trække en firkant fra skyen. Vælg Rectangle Tool og tegn 
et rektangel, der overlapper det nederste af cirklerne (Fig. 6). 

8. Vælg alle objektene med Selection Tool.
9. Vælg nu Shape Builder Tool. Hvis du holder Alt-knappen nede, kom-

mer der et minus frem. Så får du muligheden for, at trække områder 
fra.  
Med Alt-knappen nede, trykker du på firkanten, og det nederste af 
cirklerne fra. (Fig. 7).

Fig. 6 Fig. 7a       Fig. 7b

10. Nu skal vi have lavet en sol. Opret derfor et ny lag ved at klikke på 
papir ikonet ”Create New Layer” i Layers Panelet. Omdøb Layer 2 til 
”Sol” og sørg for, du har valgt laget.

11. Først skal vi tegne nogle solstråler. Vælg Star Tool i Værktøjspanelet.

12. Mens du tegner stjernen, og stadig holder musen nede, kan du trykke 

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

side 25

Adobe Illustrator CC

© FutureCompany – www.futurecompany.dk

Shape builder tool

Side 1 af 3



på pil op og ned, for at lave flere eller færre spidser på stjernen.

13. Lav nu en cirkel der overlapper de inderste at spidserne på stjernen. 
Den cirkel skal vi bruge til at ”klippe hul” i strålerne. Brug Align funk-
tionen for at lægge figurerne præcis ovenpå hinanden.

14. Vi skal bruge en cirkel mere, som skal udgøre solen. 

15. Double klik på Scale Tool i værktøjspanelet. Skaler cirklen med 80%. 
Vælg ”copy”, og ikke ”OK”. (Fig. 8).

16. Nu skal der ”klippes hul” i strålerne. Vælg den største cirkel og stjer-
nen. (Fig. 9).

17. Find Pathfinder panelet. Tryk på nr. 2 box ”minus front”. (Fig. 10).

18. Vælg nu solen og strålerne. Tryk unite MENS du holder Alt-knappen 
nede. Nu bliver figurne til én. (Fig. 11).

19. Farvelæg solen med en gradient, og fjern stregfarven. (Fig. 12).

20. Nu skal solen flyttes op under skyen. Vælg først solen og flyt den der-
hen, hvor du gerne vil placere den i forhold til skyen. 

21. Træk nu laget ”Sol” ned under laget ”Sky”, så solen ligger bag skyen.

22. Giv skyen en blå transperant farve. Transparens/gennemsigtighed via 
panelet Window > Transparency (Fig. 13).

23. Gem projektet som ”Solsky”.

Fig. 10 Fig. 11 Fig. 12

Fig. 8 Fig. 9

Fig. 13
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