
Házikó készítés
Amikor egy játékba  készítünk házat első lépésként a koncept rajzoló keres egy-két 

referncia képet, és abból kiindulva vagy teljesen leutánozva : elkészíti a konceptrajzokat.

A koncept-rajzolók általában csinálnak négy 
képet : elöl, oldalt, fölülés perspektivikus-
nézetet. (én most csak elöl és oldalnézetet  
készítettem) (nem vagyok konceptrajzoló :D) 

Ezek alapján könnyebb az objektumokat  
lemodellezni, és pontosabban is lehet  
dolgozni.

A modell elkészítéséhez most a Blender nevű GNU-GPL-licenszes (teljesen ingyenes)  
programot fogom használni. Amit le lehet tölteni a : www.blender.org -ról. Ez a program a 
legtöbb operációs rendszeren kiválóan működik. A későbbiekben a textúrázáshoz a Gimp 
nevű programot használom. Ez ugyancsak a GPL hatálya alá esik ezért ingyen letölthető a 
www.gimp.org -címről. ( szükséges hozzá a „gtk” csomag telepítése is windowsoson, (és ez a  
program is meg van írva a legelterjedtebb platformokra).

http://www.gimp.org/
http://www.gimp.org/


1.  Kezdődjön a modellezés.  
Első körben csináljunk két  
ablakot a fő 3D ablakból  
( jobb klikk a borderen és 
"split area")

2.  az egyik ablakunkat állítsuk 
elölnézetre (num1), a másikat pedig 
oldalnézetre (ctrl+num3).

3.  A blender-ben minden 3d-ablakhoz 
állíthatunk be (külön-külön) segéd-
háttérképet.

Ezt az ablak fejlécén ( alap esetben az 
ablakok alján van) a :  
View>Background Image...  
-kapcsolóval érjük el. 



4.  Az  „Use Background 
Image” gomb 
megnyomásával az ablakban 
megjelennek a beállítások. 
Értelemszerűen a bal-
oldalnézet-ablakban a bal 
oldalnézeti konceptképet 
kell betölteni az „Image” 
opció használatával.

Kapcsolók :

Blend: a háttérkép 
áttetszőségét állítja be.

Size: a méretét ( ezt célszerű 
minden ablakban 
ugyanakkorára állítani, ha 
konceptképek mérete 
stimmel.)

 X-Y Offset : a háttérkép 
igazítására szolgál. (én most 
a nulla magassághoz 
állítottam a ház alját) 



5.  A háttérben 
elhelyezett kép alapján 
elkezdhetjük modellezni 
a házikónkat.

É egy „plane” -ből 
indultam ki, aminek a 
magasságát 
összenyomtam, a 
szélességét pedig 
szétszúztam, így 
megkaptam a z egyik 
vízszintes gerenda külső 
lapját. (rózsaszín 
téglalap ) ( az 
oldalnézetből  ezt a ház 
ill. a gerenda széléhez 
igazítottam.)

6. Ott ahol a továbbiakban a gerendát oldaliránybanki akarjuk extrudálni el kell vágnunk a 
vonalakat, hogy extra vertexek és face-k jöjjenek létre

7. A Cut vagy Knife 
eljárást a megfelelő 
helyen állva az egérrel 
a „k”-gombbal 
csalhatjuk elő. Én 
most a „Loop Cut”-ot 
használtam. (Ezt 
egyszerűen 
használhatjuk a 
„ctrl+r” 
-gombkombinációval 
is.)

8.  A megfelelő részeket ki extrudálva 
megkaphatjuk a függőleges gerendákat.

Extrudálni az „e”-gomb megnyomásával lehet.

Ha 3, vagy 4 vertex között face-t (felületet, 
lapot) létrehozni az „f” gomb lenyomásával 
lehet. Így az alsó vízszintes gerendákat is 
könnyen megcsinálhatjuk.



9.  A perforációk szegélyének befelé extrudálásával létrehozhatjuk a gerendák vastagságát.

A nem látható felületek lemodellezése értelmetlen, és fölösleges. További extrudálásokkal, 
vágásokkal és felületté alakításokkal könnyen előállíthatjuk a teljes első falat. 

    Itt én most poligon takarékosságból csináltam elkülönülő részt, hogy ne az egész falat 
szabdaljam, ha valamit sűrűbben kell vagdosnom. Itt az ablak van el szeparálva, ezt a 
„p”-gombbal tehetjük meg  úgy, hogy az elszeparálandó részt teljes egészében kijelöljük.

 Ilyenkor új object jön létre, amit aztán egyesíthetünk az objectünkel( „ctrl+j”). De nem fognak 
össze kötődni a vertexek, hanem duplikálódnak. ( ha nem stimmelnek a vertexek akkor ezt nem 
ajánlatos összekötni, egyéb esetben, ha duplikált vertexeket akarunk egyesíteni, akkor a „w” 
gomb lenyomására előjövő menüben a „Remove Doubles”-kapcsolóval lehet.)

10.  Járjunk el ugyanígy az oldalfallal is.



11.  A ferde gerendákat úgy hozom létre, hogy a vízszintesen egy „knife”-al megcsinálom a 
csatlakozási pontjait, majd azt összekötözgetem. Ennek a falnak is megcsinálom a befelé 
extrudálását a megfelelő részeken, majd ahová a fal kerül ott létrehozok egy-egy face-t.(itt is 
könnyű a dolgom , mert háromszögeket kell csak „face”-é tennem.

12.Az ablak alatti gerendát is úgy csinálom meg, hogy a csatlakozási pontjait létrehozom a 
„knife2-al. Az ablak rész mivel el van szeparálva a többitől, ezért csak kijelölöm, lemásolom 
(„shift+d”) elforgatom, és odahelyezem a helyére. Kész van már az egyik oldalfalam is.

13.A másik oldalt már nem kell még egyszer megcsinálnom, mert a két fal teljesen megegyezik.

Kijelölöm ez egész oldalfalam, lemásolom majd tükrözöm a megfelelő tengelyen („m”-gomb).

Ha a segédrács mentén dolgozom, („ctrl”gombbal) akkor elérhetem,  hogy a sarok pont egymásra 
kerüljön. Ilyenkor csak kijelölöm azt a két sor vertexet, ami pontosan egymásra került és 
használom a  „remove doubles” opciót, („w” Remove  Doubles) és akkor a ház falai a saroknál 
egyesülnek. 

Az eddig tanultak alapján, most már gyerekjáték elkészíteni a hátsó falat is.

Annál is inkább, mivel oda még ablak sem kerül.



14.H a kész a hátsó fal is, elkezdhetjük kiextrudálni a második emeletet. Ennek a falai teljesen 
üres „plane”-k lehetnek, mert most csak üres deszkafalból állnak.

15.Nagy vonalakban kialakíthatjuk a padlás részt is egy primitív ablaknyílással (és párkánnyal).

A tető rész kialakításánál használhatjuk ugyancsak az extrudálás funkciót.



16.Ha a padlás ablakot is befedtük, akkor a modellünk kész is van. Ha jó a modell, akkor  a 
„ctrl+n”-gomb lenyomásával beállíthatjuk, hogy a face-k normál vektorai mind kifelé álljanak.

Edit mode-ban ellenőrizhetjük a poligonszámot, ha a „ctrl+t”-vel  trianglesekké (háromszögekké) 
konvertáljuk a modellt. A jobb fölső sarokban leolvashatjuk az értéket ami a „Fa:” résznél 
látható. Ez a házikó 701 poligonból áll.



UV-térkép elkészítése

17.A textúrázás elkészítéséhez legelőször 
létre kell hoznunk annak „uv-map”-ját.

E szerint fogjuk a textúrát ráfeszíteni a 
modellre.

Csapjunk a lovak közé: az egyik ablakunk 
típusát állítsuk át „UV/Image Editor”-ra.

18.”Object Mode”-ban az „f” gomb hatására kerülünk az „UV Face Select Mode”-ba.

Ilyenkor  minden face uv-ja kitölti az uv map teljes területét. És egymásra vannak téve.

A csak 3D-ablaban kijelölt face látható és szerkeszthető az UV-ablakban. (most az egész ki van 
jelölve („a”-gomb))



19.Következő lépésként nem árt ha betöltünk egy 
segédképet az Uv ablakba. „Image>Open...”

20.Készítettem egy képet 
amin négyzethálós vagy 
sakktábla minta van. 
(Később látni fogjuk, hogy 
miért is hasznos ez.)  

A bal fölső sarokba egy 
rikító színű négyzetet 
tettem. ( ezt még mástól 
nem hallottam, ez az én 
módszerem)

Az összes Uv-facet 
kijelöljük az „a”-gombbal, 
majd lekicsinyítjük a rikító 
kocka méretére. („s”-gomb
(scale))

21.és belehelyezzük a rikító színű négyzetbe ( ezt hívom én 
parkolóhelynek)

Tehát akkor elvileg most az egész házunk lila lesz.

22.”f”gombbal kiléphetünk az UV 
módból.

A 3D ablakban a „Draw type”-ot 
állítsuk „Textured”-re. 



23.A 3D ablakban ellenőrizhetjük mit 
csináltunk. Látható, hogy az egész 
object lila színt kapott. Körbeforgatva 
minden oldalról ellenőrizhetjük, hogy 
kimaradt-e valamelyik rész.

24.Ha azt akarjuk, hogy minden változtatás 
az UV-ablakban azonnal látható legyen a 
3D-ablakban, akkor aktiváljuk az UV-
ablakban a : „View>Update Automatically” 
-kapcsolót.

25.Ha fel akarjuk UV-zni a házikónkat, nem 
árt, ha felosszuk kisebb részekre, és ezeken 
a részeken  sem árt ha elkészítjük a 
kihajtáshoz szükséges bemetszéseket.

Ehhez a művelethez célszerű „Edge select 
mode”-ba lépni.



26.Éleket kijelölni a „jeg (jobb-
egérgomb)”-al lehet. Kijelölést 
bővíteni a „shift+jeg”-al tudjuk.

A kijelölt élek mentén metszési 
sémákat tudunk létrehozni. 
(ctrl+e > „Mark Seam”)

Egybefüggő éleket a 
(shift+alt+jeg(jobb-egérgomb))-
jelölhetünk ki. 

27.Ha elkezdjük 
felszabdalni a földszinti 
falakat, akkor ebben az 
esetben az emelet 
alkatrészei zavarhatnak 
minket a munkában.

Jelöljük ki azokat az éleket 
amleyekkel jelen esetben 
még nem szeretnénk 
foglalkozni .

28A nem kívánt éleket elrejthetjük a 
„h”-gombbal.

Az elrejtés megszüntetéséhez használjuk az 
„alt+h”-gombkombinációt.



29Most hogy az emelet és az 
ablakok már nem zavarnak 
minket nyugodtan 
fölszabdaljatjuk a a falakat.

Gondolkodjunk azonban, hogy 
mit és hogyan vagdalunk föl, ha 
kihajtódnak a face-k akkor azok 
merre fognak elhelyezkedni, 
fedik-e egymást...stb.

30Ez a kihajtás jól textúrázhatóan fog működni.

31Itt viszont az uv facek fedik egymást, tehát nem lehet őket jól textúrázni.



32Ha a metszések kész vannak, 
lépjünk ki „edit” módból (tab), és 
onnan lépjünk az „UV-face 
select”-móba.

(„f”-gomb)

Itt a korábbi elrejtések nem 
érvényesek, de ugyanúgy 
elrejthetjük itt is a nem kívánt 
részeket.

Egybefüggő részeket kijelölhetünk 
az „l”-gombbal. Kjelölés 
kibővítése „shift+l”-gomb.

33Ha meg akarjuk kezdeni az uv-k kiterítését ahhoz 
aktiválnunk kell az : „Editing” kapcsolót a „Buttons 
Window”-on. („F9”(a buttons ablakon állva)).

34Amikor az „UV face select mode” aktív akkor egy uj 
lehetőség jelenik meg az editing ablakban.:

                                                „U V    Calculation” 

35Ebben az esetben( mert most a kijelölt vízszintes 
gerendákat csinálom, és megcsináltam a kihajtáshoz 
szükséges bemetszéset, használhatom az „LSCM 
Unwarp”-funkciót.

36Ami kisebb igazítgatás után körülbelül így fog kinézni. ( az erről a lépésről készült shot-okat 
sajnos fölülírtam, így elvesztek ) A képen láthatóak ferde vonalak, azokat azért nem 
egyenesítettem ki  mert a modellen is ferdék, és nem azért mert perspektivikusan vannak 
ábrázolva. Tehát ha kiegyenesíteném az textúra torzuláshoz vezetne.



37Ahogy az UV-ablakban mozgatunk valamit a 3D ablakban figyelemmel kísérhetjük a 
változásokat. Itt most drasztikusan elmozgattam az uv-face-kat, hogy látszódjon a textúra 
torzulása.

38Az uv-alkatrészeket addig forgatjuk, igazítgatjuk míg a négyzethálós textúra 
tökéletesen nem áll rajta. Az 1,2,3 -as területek már készen vannak a 4. viszont még 
igen csak  ferdén áll. Arra is figyelnünk kell, hogy a négyzetrács sűrűsége körülbelül 
ugyan akkora legyen mindenhol, ezzel elérhetjük, hogy a modellünk pixelsűrűsége 
mindenhol állandó legyen.



39A baloldali (3D) ablakban látható, hogy melyik  szegmensek vannak kijelölve. 
(világosabbak) A jobboldali (UV) ablakban tehát ezekkel tudunk dolgozni. Itt külön-
külön tudjuk kijelölni, vagy szerkeszteni őket. A ferde gerendák elvileg maradhatnának 
ferdék az uv-ban is, de egyenes famintát később könnyebb rádolgozni ha kiegyenesítjük 
őket, és könnyebb a helyet is beosztani így. Itt is ügyeljünk az egyenletes minta 
elosztásra.

40Ha készen vagyunk a 
gerendákkal, jöhetnek 
az oldalfalak. Mivel a 
ház két oldalfala 
teljesen egyezik ezért 
célszerű őket egyszerre 
uv-zni. Mivel a falak 
simák ezért 
használhatjuk a „From 
Window”-ot az „Lscm” 
helyett. Az ablakot 
tévedésből vettem bele, 
annak ugyani ne 
elegendő ha 
ablaknézetből uvzzük.

41Hát igen, én most ezt elkapkodtam, nem window szerint uv-ztem, 
ezért most nem teljesen egymáson vannak a face-k. De nem baj, 
legalább gyakorolhatjuk a pontos egymásra helyezést.

42Ha kettő, vagy több kijelölt pontot tökéletesen 
egymásra akarunk helyezni, akkor jelöljük ki őket, és 
nyomjunk egy „w”-gombot, majd ott válasszuk a 
„weld”-funkciót. Ezt ismételjük el minden egymásra 
helyezendő részen.



43Az  oldalfalakat is addig igazgassuk (méretezzük), míg a minta bele nem passzol az összképbe.

44 Jöhetnek az első és hátsó falak, ezek nem is hasonlítanak egymásra ezért külön kell őket tenni.

Még nincs megcsinálva az emelet, a padlásrész és a tető, de már alig van helyünk. Próbáljuk meg 
a fölösleges réseknél összetologatni az uv-lapokat. Még mindig kevés tehát keressünk még olyan 
uv-kat amik esetleg megegyeznek.



45 Ezen a képen látható, hogy a két oldalfal 
gerendáinak uv-i teljesen megegyeznek, csak 
mivel a fal tükrözve van ezért egymásnak a 
tükörképei.

46 Akkor bizony tükröznünk kell valamelyiket, 
hogy egymásra helyezhessük őket  Tehát az 
egyiket kijelöljük („l”-gomb), majd tükrözzük 
(„m”-gomb) az -x- tengelyen.

47 Tükrözés után már egymásra helyezhetjük 
őket, de nem fognak pontosan egymásra 
kerülni, pedig mi azt szeretnénk.

48 Ehhez használjuk a weld funkciót.

Az egymásra helyezendő csúcspontokat kijeljük 
és nyomunk egy „w”-gombot, majd ott 
válasszuk a weld funkciót.



49 Ha ezt minden csúcspontnál elismételjük 
akkor a két uv-face felület szépen és pontosan 
egymásra fog kerülni. 

50 A szabályos alakzatokat másképp is egymásra helyezhetjük. 
Mégpedig -méretezéssel-. Pl : Ha nagyjából egyvonalban lévő pontokat 
úgy lehet pontosan egyvonalba hozni, hogy a vonalhoz kicsinyítjük a 
méretüket az arra merőleges tengelyen.

Szóval kijelöljük a  egyvonalba hozandó csúcspontokat, majd „scale” 
(„s”gomb) majd megnyomjuk a középső egérgombot, hogy a 
megfelelő tengelyen történjen a méretezés (tehát a vonalra 
merőlegesen) és végül lenyomjuk az „ctrl” gombot és nyomva tartva a 
nulláig kicsinyítünk. ( a „ctrl”-gomb arra szolgál, hogy pl: szerkesztés 
módban a segédrácson mozogjanak a dolgok, vagy forgatáskor 
meghatározott fokokban forogjanak, vagy méretezéskor meghatározott 
lépésközzel méreteződjenek. Így elérhető pl. az abszolút nullára 
méretezés.) Ha ezt két szabályos alakzat minden, nagyjából egymáson 
lévő vonalával megcsináljuk akkor pontosan egymásra tudjuk helyezni 
őket. Az „ctrl”-gomb a modellezésnél is nagyon hasznos tud lenni.



51 Ha úgy érezzük, hogy további elemeket már nem tudunk egymásra helyezni és az 
elrendezéssel is a maximum  szabad területet hoztuk ki magunkból és esetleg még mindig nincs 
elegendő hely, akkor marad az egész eddigi uv-zésünk együttes átméretezése, és újrarendezése...

Azért kell az egészet együtt méretezni hogy az eddig jól belőtt pixelsűrűségünk átlaga 
megmaradjon.

52 Ha elkészültünk a földszint 
uv-zásával, akkor jöhet az emelet, 
amin a vágás- metszés sémákat 
ugyancsak meg kell csinálnunk.

(„ctrl+e” > „Mark Seam”)



53 Az emelet falait ugyancsak az „Lscm Unwrap”-al terítettem ki. (Ami könnyebben elérhető az 
„e” gyorsbillentyűvel az uv-ablakból.( persze csak, ha a 3d ablakban az „Uv Face Select”-mód 
az aktív)) Ezeket is igazítsuk, forgassuk úgy, hogy megfelelően irányban és méretben álljon rajta 
a teszt textúránk. ( Később kaptam a fejemhez, hogy a két oldalfal megint megegyezik, ezért 
ezeket leválasztottam és egyesítettem.)

54 Rendezzük el szépen megint, mert meg szükségünk van helyre a tető részhez. Ha szükséges 
méretezzünk, de ügyeljünk arra, hogy mindig az egészet egyszerre kicsinyítsük, vagy nagyítsuk.



55 Ha a tető részen is megejtettük a metszési sémákat és kiterítettük, akkor újra  nekiállhatunk 
rendezkedni. Most már csak az ablakok vannak hátra, azok pedig remélhetőleg elférnek majd a 
maradék résekben.

56 Jöhetnek az ablakok. Hogy 
a többi rész ne zavarjon a 
munkában minden mást 
elrejthetünk („h”-gomb). ( Ha 
valamit elrejtettünk 
visszahozni az 
„alt+h”-gombkombinációval 
lehet) Itt elég sűrűk a vonalak 
jól át kell gondolnunk mit 
hogyan fogunk kiteríteni.

57 A három ablak kerete kiterítve és egymásra helyezve 
mivel másolatok ezért ezt most ismét megtehetjük.. 
( máskülönben elmondom, hogy állt. a túl sok textúra 
ismétlés kerülendő). Ezeket az ablak kereteket is pontosan 
illesszük egymásra a tanultak alapján, és méretezzük addig 
míg bele nem illik a minta sűrűsége a fal többi részének 
minta sűrűségébe. 

(Milyen jól elfért ez itt nekünk :-) 



58 Ugyanígy járjunk el az ablaküvegekkel  is ( a fölsőt külön kell venni , mert különbözik a 
többitől). Hát úgy néz ki, hogy végeztünk, nem maradt ki semmi. A rikító kockából is elfogyott 
minden, tehát nem hibáztunk. Ha igazán jól akarnánk fölhasználni a textúra egész területét akkor 
még módosíthatnánk az elrendezést, hogy jobban kitöltse a területet ( a parkoló-négyzet helyét is 
beleértve) tehát még biztosan nagyíthatnánk az alkatrészeken (összességében) és ezzel 
javulhatna valamit a textúránk felbontása, de én mos nem teszem, mert lusta disznó vagyok.

59 Most lépjünk ki „Face Select”-módból („f”-gomb). Az alsó ablakon nyomjunk ( Buttons 
window) egy „F9”-et, vagy nyomjuk meg az „editing”         ikont.

60 Ha eddig nem tettük volna meg, most adhatunk egy 
nevet a modellünknek. Ez fontos lesz a következő 
lépésnél. A név ebben az esetben : „kihaz_tutorial”-lett.



61 Ahhoz, hogy a textúrát el tudjuk 
készíteni, szükségünk lenne erre az 
uv-térképre a maga fizikai valójában.

Ezt ki is nyerhetjük, ha az Uv-
ablakban az Uvs-menüben a „Save 
UV Face Layout..” -kapcsolóval. Ami 
egy „py” (python script)-et indít.

62 A „py”-script ezt az ablakot produkálja.

Ezzel a scriptel az uv-térképünkről valós 
képet generálhatunk.

A számunkra fontos paraméterek:

Size: méret. ( ez most legyen „1024”)

Wire Sise: vonalvastagság  (ez maradjon 
most „1” )

Az elkészülő fájl neve az objetünk neve 
lesz „tga” kiterjesztéssel. (ezért adtunk 
tehát neki nevet)

63 Ha beállítottuk beletenyerelhetünk 
az „EXPORT” gomba.



64 Ha mindent jól csináltunk akkor a modellünk könyvtárában egy ilyen képet fogunk találni.

Ez lesz a textúra festésünk alapja.



Textúra festés

65 Töltsük be a képet a Gimp nevű programba. Ez lesz az alap amire a textúrát el fogjuk 
készíteni.

66 Rétegekre fogunk festeni, ezért hozzuk 
is létre az első rétegünket, az új réteg 
ikonra kattintva. 



67Megjelenik az uj réteg létrehozása ablak. Ebben 
beállíthatjuk a réteg tulajdonságait.

Most nekünk átlátszó rétegre van szükségünk. 

Célszerű elnevezni a rétegeket, a könnyebb 
kezelhetőség, és átláthatóság miatt.

Legyen ez most : „gerendak vizszintes”

68 Következő 
lépésként aktiváljuk 
a téglalap kijelölést 
a Gimp 
főablakában.

69Jelöljük ki egy 
télalapba foglalva a 
vízszintes gerendákat.

70Most aktiváljuk a 
varázspálca eszközt, a 
Gimp főablakában. Ekkor 
láthatjuk alul az eszköz 
tulajdonságait. 

A küszöbszintet vegyük 
„0”-ra, és kapcsoljuk ki a 
„Lágy szélek” kapcsolót.

71A varázspálca kijelölés az egyszínű ( vagy nagyobb értéknél színtartomány) területek 
kijelölésére szolgál. A gerendák már a téglalap kijelöléssel körbe vannak kerítve. Ha ebből csak a 
gerendákat akarjuk kijelölni akkor a varázspálca kijelölés ellentétével (ctrl+bal egérgomb) 
kivonhatjuk a nem kívánt területeket. A megmaradt kijelölés pontosan a gerendáink területe.



72 Hagyjuk  így a kijelölést, 
és lépjünk át az új rétegünkre.

73 Válasszuk ki a „festékes bödön” eszközt.

74 Az eszköz beállításoknál kapcsoljuk be a: 

-”Kitöltés előtérszínnel” 

-”Teljes kijelölés kitöltése”  

opciókat.

75 Az előtérszínt itt választhatjuk ki.

76 Lényegében most 
mindegy, hogy milyen színt 
választunk ki, csak a jobb 
átláthatóság kedvéért 
választottam  a 
gerendáknak egy barna 
színárnyalatot.



77 Az új üres rétegünkön tehát( ami átlátszó) a kijelölt területet befesthetjük egyszínűre.

Ezzel elérjük, hogy bármikor ezen a rétegen egy varázspálca eszközzel is kijelölhetjük az 
egyszínű területeket. Még egyszerűbb kijelölni őket, ha a Kijelölés menüben a Kijelölés szín 
szerint opciót használjuk, mert ezzel minden egyszínű terület egy kattintással kijelölődik a 
rétegen.

78 Ha akarjuk, ellenőrizhetjük menet közben a modellen, hogy mit is művelünk textúra festés 
közben. Ehhez előbb el kell mentenünk a képet. Mivel a rétegekkel még szeretnénk dolgozni ezért 
célszerű egyszer elmenteni a Gimp saját formátumában („xcf”) is minden alkalommal.

Ha ez meg van akkor elmenthetjük abban a formában is ahogyan a textúrát föl tudjuk használni, 
vagy ahogy a megrendelő megköveteli. Ez  jelen esetben „jpg” kiterjesztés lesz.. ( Legtöbb mai 
játéknál a kiterjesztést „dds” formában szokták megkövetelni, ehhez egy  Gimp-pluginra lesz 
szükségünk de erre most nem térek ki.) Ha a lementett  képet be akarjuk tölteni a Blenderben 
akkor ehhet készítenünk kell egy új „materialt”, azon belül pedig egy új „textúrát”..



79 A material beállításokat 
az alsó „Buttons 
window”ban egy 
„F5”-gomb megnyomásával 
csalhatjuk elő, vagy a 
megfelelő           ikonra 
kattintva.

80 Ha elkészítettük az új 
materiált ahhoz hozzá kell 
adnunk egy új textúrát. 
( Egy materiálhoz akár tíz 
textúrát is fölhasználhatunk)

81 Most Jelen esetben egyetlenegy 
„Image” típusú textúrát adjunk hozzá.

A textúra típusát  a „Texture Type” 
legördülő menünél állíthatjuk be.

82 A megjelenő Image panelon a 
„Load Image” kapcsoló lenyomásával 
előjön a tallózó ablak, amiben 
betölthetjük az imént elmentett.”jpg” 
kiterjesztésű képünket.

83 Visszatérve a material 
beállításokhoz keressük meg a „Map 
Input” fület. Itt állíthatjuk be, hogy a 
textúra hogyan helyezkedjen el az 
objectünkön. Most azt szeretnénk, 
hogy a textúránk az UV-beállításaink 
szerint kerüljön a házra, ezért 
kapcsoljuk be az „UV”, és „Flat” 
kapcsolókat.

84 Ha jól tudom, akkor a 
„TexFace”-kapcsolót, most már ki is 
kapcsolhatjuk. ( én nem tettem



85 A képe betölthetjük az uv ablakban is, a kockás kép helyett.

Ezután a 3D ablakban is láthatjuk, hogy hogyan néz ki a házunk 
a betöltött textúrával. Akár renderelhetünk is egy próbarendert. 
Ha megvagyun el is menthetjük a „.blend” -file-t. Ez bármikor 
betöltve ellenőrizhetjük a textúrafestésünk eredményeit.



86 Következő lépésként csináljunk új réteget mondjuk 
a függőleges gerendáknak és ugyanúgy színezzük 
egybefüggő színűre, mint a vízszintes gerendákat.

Ezt hajtsuk végre minden alkatrészünkön, az 
átláthatóság kedvéért minden alkarésznek más színt 
adjunk, és minden alkatrészünk aminek eltérő lesz a 
festése az mindig új rétegre kerüljön, amit mindig 
célszerű elnevezni.

87 A végeredmény körülbelül így fog kinézni. Most kezdődhet a tényleges textúrafestés.



88  Mint ahogy azt már említettem a területek kijelölésének a legegyszerűbb módja, az 
azonos színű  területek kijelölése, amit most már könnyen megtehetünk.

Jelöljük ki a vízszintes gerendákat.

89  Szükségünk lesz textúrákra. Mivel 
most én a gerendákkal kezdem így 
valami fa mintás textúra kell. 
Keressünk hát egyet. Az interneten 
sok „free” textúrát találhatunk. Én ezt 
találtam, ennek egy  részletével 
fogom kialakítani  a gerendák és a 
deszkák textúráját.



90  A kijelölt képrészletet másoljuk, és 
illesszük be újként. Ha most ezt 
elmentenénk mintaképként akkor az 
ismétlődéseknél élesen elválna a 
textúra. Tehát előbb végtelenítenünk 
kellene a mintát, erre a következő 
megoldást tudom ajánlani.

91  Ennek a minta végtelenítésnek az az 
alapja, hogy a képet középen 
kettévágom függőlegesen és 
vízszintesen, majd elforgatom úgy, 
hogy a vágások kerüljenek kívülre a 
külső élek meg belülre és a varratokat 
pedig eldolgozom. Ezt a vagdalkozásos 
műveletet persze nem kell kézzel 
elvégeznem mert találok rá gombot a : 
„Rétegek>Átalakítás>Eltolás..” 
menüpontnál.

92  A varratok eldolgozásához a „Festés mintával vagy 
képrészlettel” -eszközt fogjuk használni. (pecsét ikon) 

93  A pecsét eszköz tulajdonságainál a „forrást”-t 
állítsuk „Képforrásra” . Ha képforrással akarunk 
rajzolni, akkor  a képen arra a terültre amit másolunk a 
„Ctrl+balegérgomb”-al kell kattintani, majd a rajzolás 
közben mindig innen indul ki a másolás. Ezzel a 
módszerrel egész jól eltüntethetjük a varratokat.



94  Ha a kész képen megismételjük az eltolást, akkor az visszaáll alaphelyzetbe. Ezt most már 
elmenthetjük mintaként, mert az ismétlődéseknél nem fog élesen elválni. Mintaként (Pattern) 
elmenteni úgy lehet, hogy megkeressük azt a könyvtárat, ahová a Gimp telepítve van, ott fogunk 
olyan könyvtárat találni hogy „//share/gimp/2.0/patterns”. Ebbe a könyvtárba kell mentenünk a 
„pat” kiterjesztésű fájl-unkat.

95  Következő lépésként a mintához 
fűzhetünk kis leírást is. ( Én ide a nevét 
szoktam beírni, így könnyen 
megtalálhatom.)



96  Ha azt szeretnénk, hogy a mintánkat használni is 
tudjuk, akkor a „Minták frissítése” ikonra kell 
kattintanunk. A frissítés után a mintánk megjelenik a 
többi között.

97  A kijelölt területet akár a festő eszközzel vagy a pecsét 
eszközzel is kifesthetjük. A nagyon szembetűnő 
ismétlődéseket eltüntethetjük a „Festés képrészlettel” 
eszközzel manuálisan. Ez a minta  most csak a vízszintes 
erezetű fa gerendákra használható, de ha betöltjük újra, és 
elforgatjuk 90-fokkal, elmenthetjük egy újabb  mintaként, 
amit már a függőleges gerendákon is használhatunk.



98 Itt bizony sok a jól látható ismétlődő rész. A nagyon 
szembetűnő ismétlődő részeket az előzőekben leírt 
módszerekkel eltüntethetjük. Én itt most a nagyobb 
ismétlődő fagörcsöket eltüntettem, de komolyabb munkát 
nem fektettem bele, mert ez úgyis csak deszka fal lesz.

Viszont a deszka színével még nem ártana kezdenünk 
valamit, mert nem teljesen ilyen szineket szeretnénk.

99 A kép színezése opciót a „Rétegek>Színek>Színezés..” 
pontnál találjuk. A megfelelő árnyalatot három csúszkával 
állíthatjuk be. „Árnyalat, Telítettség, Fényerő” Én a 
36,24,-4, beállítást használtam, mert ez állt legközelebb z 
általam elképzelt árnyalathoz.



100 Egy egyszerű 
renderen ellenőrizhetjük, 
hogy a színeink mennyire 
passzolnak az 
elképzeléseinkhez.

101 Az oldalfalak deszkákból állnak, nem egybefüggő 
fa felületek, ezért egy újabb rétegen egyszerű fekete 
vonalakkal megrajzoljuk a deszkaréseket. Hogy jól 
látható legyen, én most jó vastag réseket tettem, de ha 
ez mondjuk egy olyan játékba készülne amiben 
közelről is láthatjuk a falakat, akkor ez nem lenne 
megfelelő, de a textúra felbontása is kevésnek 
bizonyulna. (Én most úgy készítem el a házat, mintha 
valami perspektivikus nézetes stratégiai játékba 
készülne. Ezért is túloztam el egy két helyen a 
dolgokat, pl: a faminta sűrűség is azért ilyen nagy, 
hogy kisebb méretben is kivehető legyen.)



102Egyes alkatrészek textúrázását megoldhatjuk 
minta nélkül is. Pl: az ajtót én az oldalfal részletével 
festettem, aztán a megfelelő rétegen megcsináltam a 
deszkaréseket.

103Az ablakkeretet én ugyancsak 
képrészlettel festem.

104 Egy deszkának vagy gerendának nem 
csak oldala van, hanem vége is. :-) 

Ezen a házikón nem sok olyan hely van ahol 
látszik a gerenda, vagy a deszka vége. De 
azért van egy helyen, ezért kerestem egy 
olyan textúrát ami egy fa keresztmetszetét 
mutatja évgyűrűkkel. 

105  Le is kell kicsinyíteni a képet,  hogy a 
textúra mérete illeszkedjen a képre. Ebből 
most nem csinálok mintát, mert nem sok 
területnél van rá szükségem.



106  Átméretezésnél a 
textúra elmosódhat, de 
van mód élesítésre a : 
„Szűrők>Kiemelés>Éle
sítés...” -pontnál.

107  Ha a képet  élesítettük nincs más dolgunk 
mint a pecsét eszköz használatával megfestenünk 
a kívánt részt, ugyanis a „festés képrészlettel” 
eszközt akár másik képről, vagy rétegről is 
tudjuk használni. Tehát a képen a lemásolni 
kívánt résznél nyomunk egy 
„Ctrl+balegérgomb”-ot és festhetjük is a kívánt 
részére a textúránknak. 

108  Ennek a színárnyalatát is be 
kell állítanunk, hogy passzoljon a 
többi famintához.

109  Ezt is színezéssel állítottam be ugyanazokkal 
az értékekkel mint a deszkafalnál, majd a 
„sötétítés” eszközzel még egy pici árnyalatnyit 
sötétítettem rajta.



110 A gerendák sincsenek összehegesztve, ezért meg kell csinálni a réseket az 
illesztéseknél. (egy kis fekete odarajzolásával)

111  Az alsó szintet én kőfalnak néztem, ezért kerestem egy kis kő textúrát, és az alábbi képet 
találtam. Ennek részletét is „pattern”-esíthettem volna, tehát mintát csinálhattam volna belőle, 
de inkább megint a „pecsét” eszközt használva képrészletekkel festettem. Mivel a kövek közti 
fugára nincs szükségem ezért vigyáztam, hogy a festett részlet soha ne fusson ki a téglák 
területéről nehogy a fugát is belefessem. 



112  A képrészletekkel szépen megfesthetjük a fal 
textúráját.

113  Már majdnem 
kész vagyunk. 
Hiányzik még a tető és 
az ablakok..

114   Akkor most 
essünk neki azoknak a 
fura rácsoknak. Akár 
le is modellezhettük 
volna őket, de túl sok 
poly-t emésztett volna 
föl.(sztem 
fölöslegesen)



115  Egy külön képen készítettem el az 
ablakrácsokat. Először 45-fokos 
vonalakat húztam egy megfelelő 
vastagságú ceruzával. Ezt kijelöltem és 
tettem rá egy új réteget. Majd kerestem 
egy jó kis textúrát.

                     Ezt:

116  Ezt a parkettát, elfogattam 45-
fokban, így balra és jobbra dőlő 45-
fokos textúrát is tudtam róla festeni.



117 Egy másik rétegen megfestettem a 
másik irányú léceket ügyelve a takart 
rész kihagyására. Erre is ráfestem a 
parkettás képről „képrészlettel” a 
textúrát. Ahol az egyik léc a másik alá 
megy ott egy kis sötétítést festve 
térbeli hatást érhetünk el.

118 Ezzel a képpel ( a megfelelő 
méretre kicsinyítve) megfesthetem az 
ablak textúrát. Miután kész vagyunk, a 
színét és árnyalatát igazítsuk a többi 
textúrához.

Ha megvagyunk ezzel is akkor már 
csak a tető maradt hátra.



119 Ezt a zsúptető textúrát találtam 
megfelelőnek a tetőre. ( némiképp eltér a 
referenciaképtől, de el is akartam térni tőle.) Ez 
a képet is végtelenítettem a már leírt 
módszerrel, és elmentettem mintaként.

120 Ezzel megfestettem a tetőt, amit ezután 
színezéssel a környezethez idomítottam. Erre 
még sötétítés eszközzel különböző foltokkal 
eróziót szimuláltam :D .

A kúpcserép résznél egyszerűen összemostam a 
textúrát és megrajzoltam a bordázatát 
ugyanazon  rétegen ahol a deszkaréseket is. 

121 Szeretnék a fa felületére némi mohát 
varázsolni, ezért csináltam 3 mintaképet 
(pattern) egy füves képből amit a moha 
megfestésére fogok használni. Ezeket is 
végtelenítettem, hogy ismétlődésnél ne váljanak 
el élesen.



122 Mindent vadul bemohásítottam, ahol úgy 
gondoltam, hogy mohásodhat. Lehet hogy egy 
kicsit eltúloztam. :-) A kőfalat, és a deszkákat 
sem kíméltem.



123 Ha a házikóra Bump-mapot is akarunk 
akkor azt a legtöbb esetben color textúránk 
szürkeárnyalatos változatának felhasználásával 
is előállíthatjuk.  Egy két estben eltér a bump 
map a color maptól mert nem biztos, hogym 
minden sötét rész besüllyed, vagy minden 
világosabb rész kiemelkedik..(pl ha valami sima 
dologra egy sötét szinű minta van festve, annak 
nem biztos, hogy szerencsés ha besüllyed a 
renderben)

124 És ez itt a végső 
render, color és 
bump mappal. (némi 
„ambient 
occlusion”-al 
megfűszerezve.)(int
ernal render)
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