
Kita akan menggambar daun dengan menggunakan
Beberapa Tool dari Tool Box CorelDRAW X4

Menggambar Daun dengan
 CorelDRAW X4



Klik Freehand Tool. 
Lalu bentuklah sebuah gambar daun.

Klik Pick Tool. 

Klik gambar yang baru dibuat. Setelah 
muncul beberapa titik (node), lalu Klik 
Shape Tool.

Ratakan gambar tersebut menggunakan 
Shape Tool hingga bentuknya seperti daun.

Tekan Shape Tool pada node 
(titik) gambar lalu bentuk 
sesuka anda.

Seperti inilah bentuk daun yang 
sudah diratakan dengan Shape 
Tool.

Buka CorelDRAW, klik new document



Selanjutnya gambar tersebut kita 
beri warna hijau. 
Langkahnya Klik dahulu Pick Tool. 
Kemudian klik pada bidang gambar.

Setelah bidang gambar diklik, 
kemudian pilih warna hijau pada 
Color Palette dengan mengklik kiri 
tombol mouse.

Untuk menghilangkan 
garis tepi yang 
berwarna hitam, klik 
kanan saja tanda X 
pada Color Palette. 



Sekarang kita akan memberi sentuhan efek warna dengan menggunakan 
Interactive Mesh Fill Tool.

Karena Mesh Tool ini akan selalu pada posisi horinzontal atau vertikal, 
maka kita harus merubah dahulu posisi gambar menjadi horizontal. 
Caranya klik bidang gambar menggunakan Pick Tool. Lalu pilih Free 
Transform Toll            yang terletak pada satuan Shape Tool 

Jika belum ada Ikon Free 
Transform Tool, cobalah 
tekan tanda panah kecil 
yang ada pada Shape Tool

Setelah itu tekan/tahan tombol 
kiri mouse, dan putarlah hingga 
bidang gambar menjadi 
horizontal 

Nah, kini posisi gambar tersebut telah horizontal.



Kemudian klik Interactive Mesh Fill Tool dan klik bidang gambar tersebut.

Ada banyak node (titik) di sana. Klik saja titik pertemuan garis  X dan Y

X

Y

Kemudian beri ia warna hijau yang lebih gelap. 
Caranya klik tahan warna hijau pada Color 

Palette. Setelah muncul beberapa pilihan 
warna hijau, pilih warna yang lebih gelap.

Dan, jreng.... gambar daun berwarna seperti ini



Kalau Anda mau bisa diberi warna gelap 
lagi pada bagian yang anda suka.

Copy saja gambar daun tersebut menjadi 
beberapa, lalu susun dan letakkan pada 

posisinya masing-masing sesuai selera Anda.
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