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Dilarang menyalin, memperbanyak, menyalin-tempel, dan menggunakan untuk 

kepentingan komersial sebagian atau seluruh isi buku ini. 
Penggunaan untuk keperluan tersebut harus seizin pihak Teknoplasma. 

Pemberian cuma-cuma kepada pihak lain
 untuk tujuan pendidikan diperbolehkan. 



Kali ini kita akan belajar membuat desain kaos dengan Inkscape. Tutorial kali ini sifatnya 
eksperimen, jadi boleh dipakai boleh tidak. Kita akan membuat desain kaos bermotif bulat-bulat 
yang disusun menjadi bentuk sederhana. Contohnya seperti ini:

yang harus dipersiapkan untuk membuat ini adalah Inkscape (kami pakai versi 0.48) dan sedikit 
kreativitas. Kami membuat tutorial ini di Ubuntu 10.10. Jadi mohon maaf jika ada langkah yang 
berbeda karena perbedaan sistem operasi. Kita mulai saja. 

Buatlah kaos polos/blanko warna hitam. Jika belum tahu cara membuatnya, silakan merujuk ke 
artikel kami sebelumnya: Membuat Kaos Blanko dengan Inks  cape  . 

Buatlah sebuah lingkaran sempurna. Caranya bukan dengan memakai oval. Gunakan persegi (kibor 
R) warna hitam, sambil menekan Ctrl, seret pointer di kanvas. Ini jadi persegi. Perhatikan bulatan di 
pojok kanan atasnya, seret ke bawah sampai berhenti. Nah, itu sudah bulat sempurna. :-D 
Pindahkan lingkaran ini ke atas kaos. Sebelumnya, beri lingkarannya warna putih dulu. 

Perbanyaklah (Ctrl+D) lingkaran itu sekali. Beri warna hitam. Dalam kondisi masih terpilih (ada 
panah-panah), tekan Ctrl dan Shift sambil menyeretnya ke dalam hingga ukurannya mengecil. 
Lakukan sekali lagi dengan ukuran lebih kecil dan berwarna merah. 

http://teknoplasma.com/tutorial-membuat-kaos-blanko-dengan-inkscape
http://teknoplasma.com/tutorial-membuat-kaos-blanko-dengan-inkscape


Pilih ketiga lingkaran ini (seret pointer pemilih dari luar kaos sampai 
lingkaran terpilih semua), jadikan grup (Ctrl+G). Perbanyak lagi 
(Ctrl+D) sebanyak delapan kali. Masih dalam kondisi lingkaran terpilih, 
pindahkan ke bawah (menahan Shift dan menekan panah bawah kibor) 
sekitar enam ketukan. Ini jadi pusatnya. Lakukan lagi yang kedua, 12 
ketukan biar ukurannya simetris. Lakukan juga untuk kiri-kanan dan 
serong atas-bawah kanan-kiri. Kesembilan lingkaran seharusnya sudah 
terpakai semua sampai sini. 

Gunakan persegi, buat persegi panjang (beri warna putih) dari lingkaran teratas sampai lingkaran 
terbawah. Buatlah agar lebarnya cukup, tidak berlebihan. Perbanyak (Ctrl+D) ini tiga kali. Gunakan 
rotasi 90 derajat ke kanan. Lalu serong kiri (klik dua kali sampai panah berubah jadi panah 
melingkar, tahan Ctrl sambil menyeret ke kiri dengan kursor) dan serong kanan untuk persegi 
panjang berikutnya. Persegi-persegi panjang ini akan jadi tangkainya. 

Pilih salah satu persegi panjang. Tekan End lalu Page Up. Ini memundurkan persegi panjang itu 
sampai bawah lingkaran pertama. Lakukan hal yang sama untuk persegi panjang lainnya. 

Dengan semua lingkaran masih tergrupkan, dekatkan 4 lingkaran di pojokan ke lingkaran inti. 



Gunakan panah-panah di kibor saja biar simetris. Grupkan keseluruhan lingkaran-lingkaran lalu 
sambil menekan Ctrl dan Shift, perkecil ukurannya. Taruh grup motif lingkaran kita ini di dekat 
dada. 

Berikan teks dengan fonta Ubuntu dan di-bold: .teknoloid. Warnai merah, sesuaikan ukurannya 
dengan motif lingkaran tadi. Sampai sini pekerjaan kita selesai. 

Tambahan: Anda dapat mengkreasikan warna-warna lingkaran dengan memilih warna yang 
berurutan untuk lingkaran 1 – 9. berikut contohnya. Klik pada gambar untuk memperbesar. Untuk 
membuat seperti contoh ini, kami menyediakan juga tutorialnya. 

____________________________________



Kontak penulis 

Nama: Ade Malsasa Akbar
Situs web: http://malsasa.tk 
Surel: teknoloid@gmail.com 
Segala puji hanya untuk Allah.
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