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Tworzenie komiksu 

Pracę nad komiksem można rozpocząć z trzech miejsc w serwisie.  

 

 

 

Wszystkie te trzy sposoby prowadzą nas do kolejnego kroku – wyboru layoutu. Wybieramy z kilku 

dostępnych okienek komiksowych. 

Po dokonaniu wyboru musimy poczekać (w zależności od 

szybkości łącza Internetowego chwilę lub dłużej ;) ) na 

wczytanie się wybranego layoutu. 

 

 

 

Sposób pierwszy 

W zakładce „Toons” 

wybieramy „Create Toon” 

Sposób drugi 

Wybieramy przycisk 

„Create” 

Sposób trzeci 

Wybieramy przycisk 

„ToonDoo Maker” 
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Po wczytaniu się wybranego przez nas układu okien, otwiera się okno główne projektu. 

 

To właśnie w nim będziemy tworzyć komiks.  

W górnej części okna znajdują się elementy, z których możemy tworzyć komiks, pogrupowane                     

w następujące kategorie – postacie, tła, rekwizyty, dymki, obiekty specjalne, cliparty i kolekcja 

użytkownika. 

                          

 

Jeżeli wiemy, które elementy chcemy umieścić w naszym komiksie dodajemy je do naszych okienek 

zgodnie z zasadą „złap – przenieś – upuść” – wykorzystujac do tego lewy klawisz myszy. 

Jeśli podczas przeglądania poszczególnych kategorii podobają się nam poszczególne elementy                        

i chcielibyśmy „mieć je pod ręką” to najlepszym sposobem jest umieszczenie ich w ulubionych.  

Aby dodać element do „Ulubionych” należy przeciągnąć go na ikonę niebieksiego serca ze znakiem 

plus, znajdującego się po prawej stronie. Po tej operacji nasze ulubiine elementy do tworzenia 

komiksu będą dostępne 

w odtatniej zakładce. 

 

Ważne jest, aby 

pamiętać, że 

poszczególne 

kategorie 

zawierają się 

czasami na kilku 

stronach. 
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Kiedy dokonamy wyboru postaci 

uaktywnia się menu na dole strony, 

w którym możemy dokonać 

modyfikacji wybranej postaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu pozwala nam na: 

 

 

 

 

 

 

Kolejne menu pozwala nam na dokonywanie poprawek dzięki możliwości rysowania: 

 

 

 

 

 

 

Zablokowanie 

poprawionego 

elementu 

Powieszenie lub 

zmniejszenie 

Sklonowanie 

obiektu 

Sklonowanie 

obiektu 

Obracanie o 

360
0
 

Odbicie 

lustrzane 

Przesuwanie względem 

innych obiektów na wierz 

lub pod spód  

Kasowanie  

Wybór koloru 

Wielkość pędzla / wygładzenie 

/ przezroczystość / rozmycie 

Zapisywanie zmian 
Pobieranie koloru z 

innego obiektu 

Usuwanie  

Cofanie ponawianie 

zmian 

Zmiana z linii na 

pędzel 
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Korzystając z kolejnej ikony na dolnym pasku narzędzi możemy stworzyć własną postać. 

Dzięki rozbudowanym opcjom możemy stworzyć postać, która w jak najlepszy sposób będzie 

odpowiadać potrzebom naszego komiksu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybór elementów twarzy 

i postaci 

Postać męska 

Postać 

kobieca 

Wybór 

koloru, np. 

cery, oczu, 

włosów 

Modyfikacja wielkości 

poszczególnych 

elementów 

 

Obszar, w którym widzimy naszą postać.  

Na dole: zmiana wielkości całej postaci, ułożenie 

głowy oraz wybór pozy 

W tym miejscu nadajemy nazwę naszej postaci, 

określmy czy ma być upubliczniona czy dostępna 

tylko dla nas. 

Zapisana postać pojawia się w zakładce „My 

Gallery” – „My TraitRs”, kiedy tworzymy okienka 

komiksu. 


