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Aplicação dos efeitos de transformação.
(E�ect > Distort & Transform> Transform

Uma forma base (1)

Uma rotação de 120º e 2 cópias (2)

Rotação de 120º, 2 cópias e escala 80% (3)
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Efeitos de Transformação
Effects > Distort & Transform > Transform



Transformação aplicada ao mesmo desenho. 
Rotação de 72º e 4 cópias.
Variação no eixo de rotação.



Após chegar ao efeito desejado, o 
conjunto deve ser expandido
. 
Object > Expand Appearence

Depois pode ser arrastado para o 
painel Swatches e servir como 
padrão de preenchimento.

Por padrão o sistema de repetição 
será em bloco.

Padronagens



Para se fazer um half-drop seria 
preciso “enganar” o programa. 
No caso, seria de�nir o Rapport 
necessário para criar o efeito ao se 
repetir em bloco.

No caso, uma caixa transparente 
colocada por trás dos módulos já é 
su�ciente para o programa saber 
onde cortar na hora de montar o 
padrão.  Assim é só arrastar o grupo 
para o painel Swatches.

Half-Drop



O resultado do padrão feito com o 
Rapport criado a partir do uso de 
caixa transparente.

Half-Drop



Bloqueamos as guias 
(View> Guides > Lock 
Guides) , agrupamos o 
módulo e exportamos 
para o painel Swatches.

Assim é só aplicar o 
padrão gerado como 
preenchimento de uma 
forma (6)
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Para trocar as cores em uma 
determinada composição não é 
necessário selecionar elemento por 
elemento.

Basta escolher a composição e 
clicar no botão Recolor Artwork.
(ícone de uma roda cromática)

Assim abrirá um painel onde é 
possível selecionar as cores da 
composição e trocá-las a partir de 
diferentes  harmonias cromáticas.

Troca de cores
Recolor Artwork

Para se reduzir um padrão aplicado 
à uma forma, basta clicar duas 
vezes sobre o botão Scale Tool.

Abrirá uma janela na qual é possível 
marcar ou desmarcar a opção  
Transform Objects  e a  opção 
Transform Patterns. 

Ao marcar apenas Transform 
Patterns é possível escalonar o 
padrão sem alterar a �gura.

Escalonar
Scale Tool



É uma técnica para se disfarçar os 
limites do módulo.

Para realizá-la partimos de uma cruz 
desenhada com duas retas (1)

Convertermos as retas para linhas de 
guia no menu:
 View> Guides > Make Guides  (2)

Arranjamos as formas ao redor da cruz, 
atravessando propositalmente as 
linhas em diferentes sentidos (3)

Fazemos 3 cópias da composição 
alinhada pelas linhas de guia. (4)

Preenchemos o o miolo do módulo 
sem atravessar as linhas de guia. (5)
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