
 

 

Membuat Teks Outline Menarik 

Hari ini tepat tanggal 1 Oktober, Bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila penulis ingin berbagi tips 

Coreldraw seputar membuat tulisan berOutline menarik (rapi) di Coreldraw. Teknik ini biasa dipakai di 

percetakan dan jasa setting serta kebanyakan desainer jadi bagi yang sudah bisa maka bisa mempelajari 

tutorial Coreldraw lainnya di Ilmugrafis. Bagi yang belum / baru mengetahui corel maka mari kita belajar 

bagaimana cara membuatnya: 

 

Langkah - langkahnya: 

 

1. Buka Coreldraw  

Start >> All Program >> Coreldraw 

disini penulis memakai Coreldraw X5 namun hal itu bukan masalah karena teknik ini bisa dipraktekkan di 

seri coreldraw berapapun 

Pilih New Document  

 

2. Buat teks dengan kata apapun, disini karena bertepatan hari Kesaktian Pancasila maka penulis 

menulis PANCASILA 

 

Jenis Font : Autumn , Size : 36 Point  

 

3. Setelah itu klik Pick Tool, lalu klik kiri pada tulisan / kata tersebut untuk menyeleksi sehingga muncul 

kotak - kotak kecil mengelilingi teks tersebut  

DI AMBIL DARI : 

www.ilmugrafis.com 



 

4. Tekan CTRL + C (untuk mengcopy Teks) 

 

5. Pada pojok kanan bawah terdapat outline color, klik 2x outline tersebut untuk masuk ke pengaturan 

outline 

 
Atur sesuai selera, untuk pemula bisa mengikuti aturan setting di atas, Setelah selesai klik OK 

 

6. Setelah itu klik CTRL + V (untuk paste tulisan yang telah dicopy tadi agar tertempel di atas tulisan 

beroutline)  

 

7. Sekarang tekan F11 untuk pewarnaan gradien (gradasi warna) yang unik 

Disini penulis menggunakan perpaduan warna hijau daun dan hijau muda  



 
Hasilnya: 

 

  



Membuat Undangan Nikah Dengan Cepat 

Desain Undangan Pernikahan zaman sekarang memang serba unik, selain harus memenuhi seni 

keindahan namun juga dituntut untuk cepat membuatnya. Maka dari itu saya memfungsikan vector jadi 

menjadi salah satu alternative saya, karna dengan mendesain unik nan cantik membutuhkan pemikiran 

serta waktu yang relativ lama. 

 

Untuk mempercepat pengerjaan Pada Tutorial Coreldraw kali ini, saya mengambil vector dari CD 4 

Platinum Wedding 

 

1. Buka Program Coreldraw 

Tekan CTRL + i untuk meng- import salah satu vector didalamnya. 

 
Dari bahan yang disediakan, Saya mengambil sebagian dari vector di atas, tentu saja berbentuk eps dan 

editable (bisa diedit ulang). 

2. Buat sebuah kotak menggunakan Rectangle Tool (F6) 



 
Ukuran kotak bisa disesuaikan berdasarkan besar kecilnya undangan yang diinginkan 

3. Lalu saya memasukkan Gambar bermotif bunga dan floral (caranya sama, gunakan CRTL + i) untuk 

mengimport gambar tersebut ke Lembar kerja Coreldraw 

 
Seleksi Ornament bunga yang ada pada penggalan Vector Awal , lalu lakukan perintah Klik : Effect => 

Power Clip => Place Inside Container dan klik kotak yang dibuat, 

Tambahkan Efek Transparasy dengan Interactive Transparency Tool pada Ornament bunga Warna Putih 

tersebut 



 
Tarik garis Transparency dari kiri atas ke kanan bawah. Selanjutnya saya gabung dengan kotak yang saya 

buat, tentu saja dengan cara effect => Powerclip => Place Inside Container juga.  

 

Dan diposisikan pada kiri atas. Hasil seperti bawah : 

 
Sudah jadi background undangan yang cantik. 

 

4. Kita beralih ke pengerjaan selanjutnya, tambahkan penggalan Vector Love agar lebih menarik gabung 

vector love tersebut dengan beberapa sayap yang bisa diambil dari floral - floral vector yang lain. 

Tempatkan Love Vector (gambar love) pada kanan atas Lalu berikan efek Drop Shadow dengan 

menggunakan Interactive Drop Shadow Tool, 



 
Klik pada gambar vector Love (gambar hati) lalu geser hingga muncul shadow (bayangan)  

Berikut ini Sedikit penjelasan mengenai pengaturan Drop Shadow : 

 
(1) - (Preset List) : mengatur jenis bayangan 

(2) - (Drop Shadow Opacity) : mengatur kontras bayangan yang dibuat 

(3) - (Drop Shadow Feathering) : mengatur tebal tipisnya bayangan 

(4) - (Drop Shadow Feathering Direction) : mengatur didalam atau diluarnya object 

bayangan 

(5) - (Drop Shadow Feathering Edges) : mengatur jenis dari pencahayaan bayangan 

(6) - (Transparency Operation) : mengatur jenis transparansi bayangan 

* Note : Supaya lebih jelasnya, silahkan diotak atik sendiri gan. Ntar baru bisa 

membedakannya. 

Saya menggunakan 1= medium glow, 2= 83 poin, 3= 8 poin, 4= outside, 5= inverse squared, 

6= normal, jangan lupa dikasih warna putih. 

 

Dengan pengaturan di atas maka Hasilnya akan nampak seperti di bawah : 



 
Setelah itu Saya bubuhkan sedikit tulisan “THE WEDDING“ dll…. 

Hasil seperti dibawah : 



 
Mengenai tulisan “THE WEDDING” itu saya menggunakan background belakangnya dan saya 

masukkan ke tulisan dengan efek Power Clip.  

Jangan lupa efek tulisan copas yang telas di ulas pada tutorial sebelumnya. Kotakan dibawah tulisan 

“Yth” saya kasih warna putih dan saya efek lens (transparency type uniform) 

 

Sesudah itu saya copy backgroundnya ke samping kanan dan saya bubuhkan sedikit tulisan juga. 

Nampak seperti di bawah : 

 



Dari sini telah jadi cover luar, begitupun juga pada cover dalam (baliknya) saya hanya 

menggandakan cover luar dengan perinta Copy dan Paste Cover Luar lalu saya balik posisinya. 

 

5. Selanjutnya berikan kotakan putih transparan yang bertujuan orang membaca tulisannya secara 

focus dan tidak membaur dengan background di belakangnya. 

Cara membuatnya, klik Rectangel Tool lalu buat kotak pada area yang ingin diberikan teks, Klik 

Pallete warna White (Putih) agar kotak yang kita buat berwarna putih, Lalu berikan klik Effect >> 

Lens >> pada Setting pilih Transperacy 

 
Atur Transparecy sesuai keinginan, disini saya memakai 10% 

 

Selanjutnya Baru kita Tambahkan teks untuk undangannya dan variasikan besar kecilnya sesuai yang 

diinginkan (jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil, gunakan feel of art (perasaan)) 

Jika bingung kata - kata yang ditulis di undangan bisa mencontoh kata - kata undangan di website IG 

ini  

Hasil nampak seperti ini : 



 
Saya menggunakan font jenis ‘Felix Titling’ , ‘Poor Richard’ , ‘Vivaldi’ 

  



 

Membuat Ucapan Happy Birthday Menggunakan VECTOR 

Langkah - langkahnya: 

 

1. Buka Coreldraw 

Start >> All Program >> Coreldraw 

disini penulis memakai Coreldraw X4 namun hal itu bukan masalah karena teknik ini bisa 

dipraktekkan di seri coreldraw berapapun 

Pilih New Document  

 

 

2. Kali ini saya menggunakan vector jadi (mentah) yang saya import dari Vector Evolution CD 3, 

Tekan CTRL+i untuk menu cepat dan mudahnya dalam corel. Akan keluar panel 

 

3. Pilih salah satu file lalu import pada layer corel draw. 

Bentuk kosongan akan seperti ini 



 

4. Nah, dari template vector kosongan ini saya tinggal memilih salah satunya. Jangan lupa untuk 

meng – Ungroup nya dengan menekan CTRL+U 

 

 

5. Tekan / Seleksi Background dengan mengklik kiri pada background vector tersebut dan tekan F11 

Setelah Fountain Fill (F11) ditekan akan keluar panel fountain fill. 



 

 



6. Setelah itu saya isi dengan beberapa kata Ulang Tahun 

Untuk "Happy Birthday & 4 my best friend" saya gunakan hairline 2 point warna black lalu saya copy 

trus di paste lagi diatasnya. Yang untuk bagian atas tidak saya kasih hairline dan diwarna yellow. 

Sementara itu untuk "Dinda Kirana & Wish U All The Best" saya kasih warna black hairline 2 point 

copas (copy paste) seperti langkah diatas. Dengan warna pink dan saya kasih effect drop shadow 

warna putih. Hasil jadi akan seperti di bwah ini 

 

  



Menambah Artistik Media pada Coreldraw 

 

Langkah - langkahnya: 

1. Sebagai contoh kita akan menambahkan Water Color Artistic Media, Download artistik media ini 

di http://www.ilmugrafis.com/coreldraw_download_tools.php 

 

2. Setelah terdownload maka extract file tersebut untuk mengeluarkan isi filenya, isinya yaitu: 

- Note.txt 

- water-color-01.cmx 

 

3. Copy file water-color-01.cmx dan paste ke tempat anda menginstal coreldraw, biasanya ada di: 

C:/ Program Files / Corel / CorelDRAW Graphics Suite / Draw / CustomMediaStrokes / buat folder 

baru bernama New Arts / (Paste di dalam sini) 

 

4. Setelah itu sekarang waktunya membuka Program Coreldraw anda 

Start >> All Program >> Coreldraw >> file new >> ok  

 

 

5. A) klik Effect >> Artistic Media , B) klik kiri icon folder, C) pilih folder New Arts 



 

dan jika tidak salah (berarti benar) maka akan muncul artistic media baru di bagian bawah 



 

Tekan tombol I pada keyboard untuk mengaktifkannya dan mulailah membuat lukisan di lembar 

kerja corel, dan selamat berkreasi... 

anda bisa mencari artistic media yang lain dengan menggunakan Google Services 

  



FOTO MENJADI KARTUN VECTOR di Corel 

Pertama tama saya mengucapkan banyak trima kasih kepada ilmuGrafis yang telah memberi 

kesempatan untuk saya membagikan ilmu Grafis Kepada teman teman semua. Pada kali ini saya ingin 

berbagi Tips Grafis Ilmu Tentang Tracing dan Vector, Merubah Poto menjadi Kartun 

 

Saya Menggunakan CorelDraw X5, Versi.15. Bagai mana Prosesnya Langsung aja Ke TKP 

 

Catatan : Sebelum mengikuti tutorial ini diharapkan anda sudah mengetahui dasar-dasar Coreldraw 

pada CorelDraw, dan mengetahui Fungsi- fungsi Tool dan Layout pada CorelDraw 

 

Daftar Tool yang digunakan : 

1. Pen tool 

2. Shape tool 

3. Color eyedropper tool 

4. Interactive fill 

5. Fountain fill 

6. Drop Shadow 

7. Transparency 

 

Langkah 1 

Buka Program CorelDraw.Tekan Ctrl + N untuk Membuka Lembar Kerja baru Ukuran kertas A4 . Anda 

bisa juga mengubah Satuan units di Properties bar nya menjadi Centimeter 

 

Langkah 2 

Impor Objek Berbentuk JPG, BMP,AI, PNG Kedalam Lembar Kerja yang anda buat 

Bisa Dilakukan Dengan Menekan Tombol Control + i pada keyboard, atow pada menu Bar. 

Cari dan Clik Objek yang ingin diTrace disini saya menggunakan Foto Saya pribadi sebagai contoh 

 

Langkah 3 

Lalu arahkan mouse pada gambar dan Clik Kiri pada Mouse pilih (Lock Objeck) supaya Gambar Yang yang 

Kita Trace Tidak Bergeser kemana mana. 



 
Langkah 4 

Disini Sini Saya Menggunakan ( Pen Tool ) Untuk Proses Trace nya…. 

Lihat Gambar Dibawah ini Kesabaran adalah No.1 untuk mengerjakanya 

 
Langkah 5 

1. Buatlah Bentuk Rambut Dengan ( Pen Tool ),  

2. Buatlah Bentuk Lingkaran Wajah 

3. Buatlah Bentuk Kaca Mata 



4. Buatlah Bentuk hidung, Telinga , Dan Leher 

5. Buatlah Bentuk Lingkaran Badan dan Baju 

 
Langkah 6 

Semuanya Dilakukan Menggunakan Pen Tool. Untuk Merapihkan Lengkungan Line, 

Atow Garis-garis Menggunakan ( Shape Tool ) Dan Untuk Menghasilkan Lengkungan 

Garis line Yang Bagus... Menggunakan ( Convert to curve )  

Caranya : Clik Garis Line Clik Mouse sebelah Kiri Pilih convert to curve 

 



Catatan : Jika semua sudah terbentuk Tinggal Proses pewarnaan di bagian pewarnaan ini 

Memang sangat rumit dibutuhkan ketelitian untuk mewarnai,mengatur komposisi warna  

 

Langkah 7 

1. Impor kembali poto yang asli dan jejerkan di objek yang telah di trace 

2. Gunakan ( Color eyedropper tool ) untuk mengambil sempel warna dari poto yang aslinya 

 
Catatan : 

Gunakan Fountain Fill Untuk Mengatur Komposisi Warna, Kalo Belum sesuai gunakan Juga Tool 

Interactive Fill 

Aturlah Komposisi warna sesuai Kebutuhan, yang diperlukan 



 
Catatan : 

Ketika proses pewarnaan pasti anda mengalami kesulitan karna objek demi objek akan bertumpuk 

tumpuk jadi tidak karuan jangan kuatir…. 

Tipsnya: Gunakan ( Power Clip )atow bisa juga dengan melakukan clik objek, Garis, line Clik pada mouse 

sebelah kiri pilih Order Dan clik tulisan In Front of. Atow juga Garis, line nya di Lock objek dulu… 

 
Langkah 8 

Jika sudah selesai Klik Export pada menu Bar 



 
Save as type = format gambar Itu terserah kebutuhan 

 

Hasil Akhirnya kira - kira seperti ini 

 

 



Teks Efek Artistik Media Coreldraw  

Langkah - langkahnya: 

1. Buka Coreldraw, buat dokumen baru (ctrl + N) 

 

2. Gunakan Teks Tool (Shortcut Tombol F8), Tulis teks yang akan diberi efek , contoh: 

 
Disini Tulisan menggunakan font Arial Black, anda bisa mencoba type font yang lain kalau mau 

 

 

3. Convert tulisan tersebut ke Curve, caranya klik Arrange >> Convert to Curves 



 
4. Klik artistik media (shortcut Tombol i) 

 
5. isikan Stroke land, berapa saja tp disini saya menggunakan 0.7, jika terlalu besar bisa diturunkan ke 

0.1 atau ke 0.2 karena ini sangat berpengaruh pada hasil akhirnya 

 



6.  Selanjutnya akan muncul docker Artistic Media 

Jika Docker tidak muncul , pada menu utama klik Arrange >> Artistik Media 

Pilih salah satu bentuk Artistik media pada daftar dengan cara klik kiri pada bentuk yang diinginkan. 

 
Ok selesai, hasilnya: 



 

  



Typography Chairil Anwar 

Langkah-langkahnya : 

 

 

1. Buka corelDRAW lalu buat dokumen baru 

 

 

2. Import image yang akan digunakan, disini seperti yang saya katakan tadi, saya menggunakan image 

dibawah ini 

 

Image diatas bukan lagi image asli yang saya dapatkan di google, tapi sudah melalui tahap edit melalui 

photoshop, karena image dari google resolusinya sangat kecil, sebenarnya tidak masalah jika imagenya 

sudah dengan resolusi yang sedikit besar, tidak perlu menggunakan photoshop, langsung saja import ke 

corel, usahakan image sudah hitam putih seperti diatas, nanti saya buat lagi tutorial membuat hitam 

putih seperti diatas. 

 

 

3. Kemudian Klik Bitmaps >> Convert to Bitmaps, maka akan muncul windows seperti dibawah ini 



 

Color mode ubah menjadi Black and White (1 Bit), lalu klik OK. 

 

 

4. Kemudian Klik kanan pada image tadi, lalu pilih Trace Bitmap >> Line Art... 

 

Maka akan muncul Windows seperti dibawah ini 



 

Perhatikan yang saya tandai biru diatas, Pada Trace Control, sesuaikan dengan kehendak anda, pada 

kolom Color, ubah color modenya menjadi Black and White, Pada kolom Option, cek remove 

background. Lalu klik OK. 

 

 

5. Pindahkan image traced 



 

Kemudian Ungroup image Traced(hasil Trace) lalu warnai dengan warna apa saja, satu-satu agar nanti 

kita bisa me-Weldkan mana yang seharusnya di Weld dan mana yang tidak. 

 

Saya warnai biru muda disini, lalu Klik Bagian lain yang belum terwarnai bitu atau masih berwarna hitam, 

kemudian tekan Shift Tahan dan klik yang berwarna biru, lalu klik Weld 



 

Jika benar maka warna hitam tadi akan berubah menjadi biru seperti warna biru yang saya pakai tadi 

 

Lakukan hal yang sama pada setiap bagian yang masih hitam, yang besar-besar saja, yang bercak-bercak 

tidak perlu. Jadinya akan seperti image dibawah ini 



 

6. Setelah itu, kita benahi image ini agar tepiannya halus, kita gunakan Shape Tool (F10 

 



Benahi curve-curve yang dirasa tidak bagus, delete lalu benahi, kita Skip saja detil dari langkah ini(hehe), 

jadinya akan seperti ini 

 

Sedikit lebih halus(haha). 

 

 

7. Duplicate / Copy menjadi dua image tersebut, kemudian kita tutup bagian putih pada image copy, 

dengan menggunakan Bezier Tool, seperti gambar dibawah ini 



 

Perhatikan Garis Hitam, berada dalam object berwarna biru, karena memang harus bersinggungan, 

kemudian klik object yang kita buat dengan bezier tool ini kemudian tekan Shift tahan dan Klik di object 

berwarna biru, lalu Weld-kan, maka akan jadi seperti gambar dibawah ini. 

 



Yang saya warnai merah yang kita buat tadi. 

 

 

8. Baik, kita mulai Typing sekarang. Klik Text tool, lalu arahkan pointer pada tepian gambar berwarna 

merah, sampai ada Information dengan tulisan "Edge" kemudian klik. 

 

Perhatikan Edge kecil diatas(susah saya jelasinnya, semoga anda mengerti) lalu akan ada Outline putus-

putus di dalam image berwarna merah seperti gambar dibawah ini 

 

Jika sudah ada garis putus-putus dan tulisan "Click here whit Text Tool to add Paragraph Text" Maka 

anda sudah bisa menuliskan sesuatu didalamnya, pertama Klik dulu Text Tool lalu klik dalam image 

tersebut diatas, tuliskan apa saja, disini saya memakai puisi dari Chairil Anwar "Aku". 



 

Saya menggunakan Size 8pt Font Arial dan Alignment Force Justify. 

 

Lalu seleksi semua, image merah dan text diatas, kemudian Tekan Ctrl + K, klik text saja lalu tekan Ctrl + 

Q, kemudian resize text memenuhi image merah, 



 

Lalu Duplikasi Text tersebut, kemudian beri warna berbeda. 

 

Disini saya gunakan 40% Black dan Putih, klik Text berwarna Putih lalu pilih menu Effect >> Powerclip >> 

Place Inside Container... Jika pointer berubah menjadi anak panah besar, klikkan pointer pada image 

merah tadi. 



 

Maka image tadi akan terisi dengan Text berwarna putih tadi. 

Lakukan hal yang sama pada text yang berwarna 40% Black lalu klikkan pada image berwarna biru 

 

Seleksi kedua image, merah dan biru, lalu tekan C dan lalu E, beri kedua image itu warna transparan. 

 

 

9. Hasil akhirnya tergantung setting kita pada bagian atau point-point penting yang saya tuliskan pada 

langkah-langkah diatas. 



 

  



Membuat Pas Foto di Coreldraw 

mari kita buat pas foto sendiri, disini saya akan membuat contoh pas foto 4x6: 

 

1. Buka aplikasi coreldraw anda , pilih new  

lalu setting ukuran kertas menjadi A4 (standart ukuran kertas foto pada umumnya jika kita membeli per 

sheet) 

 

 

2. Tekan F6 pada keyboard untuk mengaktifkan rectangle tool  

buat kotak di atas lembar kerja anda 

 

3. lalu atur ukuran kotak yang anda buat dengan mengganti properties ukurannya 



 

nah di panah yang ditunjukkan di atas adalah ukuran panjang dan lebar kotak yang anda buat, karena 

kita menggunakan satuan mm (milimeter) maka 1 cm = 10 mm jadi jika butuh panjang 4 cm maka kita 

butuh memasukkan 40 mm (hehehe kembali ke pelajaran matematika eh salah corelmatika nih)  

waduh corelmatika = corel + matematika (kurikulum baru) IG ^_^  

 

4. nah sekarang kita masukkan foto orang gantengnya... (foto anda/pacar anda/ mertua anda) yang akan 

dicetak menjadi 4x6 

cara memasukkan gambarnya tinggal klik file >> import... pilih foto anda lalu klik import 

disini saya ambil contoh foto teman saya, tampangnya sih garang tapi hatinya selembut salju seputih 

mutiara wkwkwk... 

 

oke sekarang kita pakai magic eh salah power clip, caranya: 

klik foto yang akan diedit (nomor 1) lalu pilih effect >> power clip >> place inside container... 



 

lalu klik kotak (nomor 2)  

taraaaaa sim salabim 

gambarnya masuk kotak yang kita buat 

 

5. Nah sekarang tinggal sedikit mengeditnya, klik kanan lalu edit contents 

 

sesuaikan foto dengan kotak yang kita buat setelah selesai klik finis editing object di sebelah kiri bawah 

monitor anda  

hasilnya: 



 

sebuah foto 4x6 yang siap dicetak...  

nah sekarang tinggal menggandakan saja , tinggal copy paste dan perbanyak dan jangan lupa untuk 

mempercepat gunakan fungsi CTRL + R (replay) 

 

  



Membuat efek MOZAIK 

LANGKAH 1 

Buka corelDRAW, buat layar kerja baru dengan menekan [ctrl+N]. 

 

LANGKAH 2 

Tampilkan panel object manger dengan mengklik [Tools] [Object Manager]. Pada layer1, importlah 

sebuah foto(neh foto saya). Klik [file] [Import]. Dalam boks dialog, cari dan klik foto yang tlah dipilih,lalu 

[Open] 

 
 

LANGKAH 3 

Jika foto sudah muncul, atur posisinya. Klik kanan layer 1, lalu pilih [Lock object]. Kini buat layer baru. 

Klik kanan pada kotrak object manager pilih [New layer]. Atau tekan tombol [New layer] pada bagian 

bvawah object manager 

 



LANGKAH 4 

Biar pembuatan outline mozaik lebih mudah. Ubah tampilan layar kerja dengan mengklik [view] 

[wireframe]. Untuk membuat outline, gunakan [Pen tool] pada toolbox. 

 
LANGKAH 5 

Buatlah outline bentuk dari bagian-bagian yang ada di foto dengan pen tool. Langkah ini seperti 

memecah foto jadi beberapa bagian bentuk, yah kayak mozaik sungguhan gitu. 

Saat mermbuat bentuk, klik dobel pen tool pada titik terakhir untuk menghentikan proses membuat 

outline bentuk. Selesaikan hingga semua ruang tertutup 

 
LANGKAH 6 

Jika sudah, sekarang balik lagi ke tampilan awal. Klik [view] [enhanced]. Sekarang berilah warna pada 

setiap bentuk, lalu pilih warna pada palet warna pada palet warna . warnanya terserah tapi harus 

diperhatikan gelap terangnya bagian foto. 

 



 

LANGKAH 7 

Saat memberikan warna. Bandingkan pula gambar dengan foito aslinya. Untuk menampilkan 

gambarnya, klik simbol mata didepan layer 1, sehingga fotoi asli sementara hilang 

 
LANGKAH 8 

Begitu selesai, hilangkan saja fgoto aslinya, klik [Layer 1], lalu klik kanan pada kotak object manager 

[Delete layer]. Atau klik icon tong sampah pada sisi kana kotak object manager. 

 
LANGKAH 9  

Klik [edit] [select all] [object]. Hilangkan outline dari bentuk-bentuk yang sudah kita buat tadi dengan 

mengklik tombol [Outline Tool] [No Outline].  Tekan [Ctrl]+[G] untuk menyatukan semua bentuk. Jadi 

deh, tinggal simp[an dengan menekan [Ctrl]+[S]. 



 
En… hasilnya neh….. 

 

  



 

Membuat Undangan Simple dan Indah 

CorelDRAW , Nah Kali ini saya akan memperagakan tips - tips bagaimana membuat desain undangan 

 

Pertama-tama kita membuat kotak merah 

 
Lalu dari kotak itu tekan CTRL+C lalu dilanjutkan CTRL+V yang dimaksudkan mengkopi bangun itu di 

tempat yang sama. Warnai kotak kedua dengan warna kuning. 

 
Selanjutnya tekan CTRL+Q untuk mengubah objek kotak itu menjadi vector. 

Tekan F10 untuk shape tool. Bengkokkan tengah garis ke bawah. 



 
Lalu tekan F11 dan akan muncul panel Fountain Fill 

 
Kolom type linear diganti dengan conical dan pilih custom 



 
Mulanya, kolom bagian pewarnaan ada 2 saja antara putih dan hitam. Tapi langsung klik 2X pada 

segitiga di bagian  pewarnaan untuk menambah pewarnaan. Terus pada kotak siluet itu pada mulanya di 

tengah, seret sendiri ke kanan bawah seperti gambar diatas.  

Hasil akan tampak seperti dibawah : 

 
Lalu samarkan dengan transparancy tool 



 
 

Hasil tampak seperti dibawah : 

 
Lalu buat bangun bintang dengan menu complex star tool 

 



Lalu tarik complek star itu ke kanan dengan menu interaktiv distortion tool 

 
Dan warnai hitam untuk sementara. Copy menjadi 4 yang bersinggungan dan kasih efek transparan 

dengan interaktive transparancy tool dari kanan ke kiri. Seperti pada gambar dibawah : 

 
 

Lalu masukkan ke kotak merah yang tadi dengan menu effect => power clip => place inside container 



 
Hasil akan tampak seperti gambar bawah : 

 
Klik kanan pada gambar lalu edit content 



 
Tarik ke kanan atas dan warnai putih. Setelah itu klik kanan lagi, pilih finish edit. 

Dan kalau digabungkan dengan pembuatan garis pelangi yang tadi akan tampak seperti dibawah : 

 
Perlu diingat, bangun lengkung pelangi harus berada diatas kotak yang telah diisi dengan motif bunga. 

Setelah itu masukkan gambar pengantin yang saya sediakan  

 



Nah, dari sini kasih background sinar pada gambar pengantin itu dengan tool interactive drop shadow 

tool.  

Tinggal kasih tulisan dech…. 

 

  



MEMBUAT COVER/LABEL CD 

1. Open Corel DrawX4, atur page setup dari toolbar ; layout : pada paper klik Custom ; 
Width dan hight : 10, 5 mm ( CD mempunyai diameter 12 cm, kita kurangi diameternya 
dengan tujuan agar cover plastik pelindung dapat menempel pada bidang CD ) 

2. Buat bidang lingkaran dengan klik "Ellipse Tool (F7)" pada toolbox, kemudian arahkan 
mouse pada ujung sudut kiri atas pada bidang halaman kemudian tarik arah diagonal ke 
ujung sudut kanan bawah bidang halaman, dengan tujuan bidang lingkaran supaya 
simetris. 
 
3. Dengan bantuan guidelines kita cari titik pusat lingkaran dengan maksud untuk 
menempatkan lingkaran kecil dengan diamater 1,5 mm yang berfungsi sebagai lubang 
CD. 
 
4. Proses selanjutnya, kita import file gambar yang sudah kita siapkan terlebih dahulu 
dan atur gambar dengan diameter sesuai bidang lingkaran. Masih dalam posisi gambar 
terseleksi, klik "effect" pada toolbar ; klik "powerclip" ; klik "place inside container". Akan 
muncul anak panah hitam, kemudian arahkan anak panah tersebut ke bidang lingkaran 
kemudian klik. Lihat gambar dibawah ini 

 
5. Untuk menambahkan tulisan yang mengikuti alur lingkaran, caranya adalah sebagai 
berikut : buat lingkaran bantu dengan ukuran lebih kecil dari lingkaran utama, kemudian 
buat tulisan di sekitar lingkaran tersebut. Seleksi bidang lingkaran dan tulisan yang telah 
kita buat, kemudian klik "Text" pada toolbar; klik " Fit text to path " , hasilnya seperti 
gambar dibawah ini 
 



 
 
6. Apabila kita ingin merubah posisi tulisan, tinggal menggeser kotak merah kecil pada 
ujung tulisan, untuk membalik posisi tulisan klik "mirror horizontally", kemudian klik 
"mirror vertically". Tempatkan tulisan dan bidang lingkaran bantu ke dalam lingkaran 
pokok, atur sesuai keinginan anda. Untuk menghilangkan lingkaran bantu, klik 
"ShapeTool", klik lingkaran bantu dan del. Hasilnya dapat dilihat pada gambar dibawah 
ini. 

 
7. Oke saya rasa demikian cara membuat cover CD dengan Corel Draw X4, moga 
berguna 


