Hoofdstuk 4: Lijnstijlen
 Omtrekbreedte instellen
Boven Omtrekkleur in
Voorwerpeigenschappen bevindt zich
“Omtrekbreedte” (zie corel fig. 45 en 47
pijlen 17a).

 Klik op de pijltjes naast het invulvenster
“Omtrekbreedte” om de waarde te
veranderen (zie corel fig. 47 pijl 17a).

 Kies je waarde uit de lijst (zie corel fig..
47).

Als je waarde niet in de lijst staat, dan
kan je de exacte lijnbreedte (dikte)
intypen.
Opmerking: lijnwaarde van Omtrekbreedte, bv.
punten of pixels, cm, mm, meters, enz… kan je
instellen met de knop naast Omtrekbreedte en geeft
direct aan volgens wat door jou geselecteerd is (vb.
punten).

Figuur 1 Voorwerpeigenschappen Omtrek.

 Lijnstijl aanpassen:
ook de lijnstijl kunnen we aanpassen in
Voorwerpeigenschappen (corel fig. 45 en 48 pijl
17b).
Opmerking: onderaan in het venster
“Voorwerpeigenschappen” zie je verschillende stijlen
voor het veranderen van het model van de lijn: rechts de
uiteinden van de lijn, links of rechts rond, hoekig, enz...

 Stijl veranderen van de lijn: klik op het pijltje
om een keuzemenu te openen (corel fig. 48
pijl 17b).

 Kies nu je gewenste stijl.
Opmerking: in het keuzemenu lijnstijlen in
Voorwerpeigenschappenvenster: ga met schuifbalk.
de op en neer en maak zo een keuze.

Figuur 2 Voorwerpeigenschappen Lijnstijl.
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 Hoeken aanpassen:
We gaan verder met de geselecteerde
rechthoek in Coreldraw.
Voorwerpeigenschappen heeft tools die je direct
kan toepassen (zie corel fig. 45 en 49 pijl 17d): je
ziet drie rijen iconen.
 Bovenste rij van links naar rechts:
verstekhoeken, ronde hoeken en
afgevlakte hoeken.
Figuur 4 hoek iconen

 Midden rij van links naar rechts:
vierkanteinde, rond einde, verlengend
vierkanteinde.
Figuur 5 lijn iconen

 Onderste rij van links naar rechts:
buitenomtrek, gecentreerde omtrek,
binnenomtrek.
Figuur 6 omtrek iconen

 In het voorbeeld corel fig. 60, zie je de

verschillende toepassingen in afbeeldingen
verwerkt. Bekijk ze en probeer deze eens uit
op een rechthoek, 1ste en 3de rij. (corel fig.
49 pijl 17d).

Opmerking: 2de rij zijn lijnen, daar komen we op terug.
Figuur 3 Voorwerpeigenschappen hoeken.

Je kan de grootte van de hoeken ook bepalen in
Voorwerpeigenschappen.

 Selecteer jouw rechthoek.
 Zorg dat hij ronde hoeken heeft, klik op icoon ronde hoeken.
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Figuur 7 icoon ronde hoeken

