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Bisida Desain Tutorial  akan membuat sebuah desain kaos/ T-Shirt yang biasanya digunakan 

untuk Distro atau desain kaos pabrik dan lain - lain. Tutorial ini dibuat untuk mengetahui gambaran 

dasar  dari  sebuah  desain  kaos.  Untuk  memperindah  kaos,  biasanya  desainer  menambahkan  Logo, 

gambar, foto dan sebagainya. Ini akan dibahas diakhir tutorial.

Banyak desainer mendesain kaos, baju, topi, celana dan sebagainya dengan ciri khas masing – 

masing. Itulah yang membuat para desainer menunjukkan keahliannya. Membuat sebuah desain yang 

berbeda dengan yang lainnya. Disini Bisida akan membuat sebuah desain kaos sederhana yang mudah 

untuk dipraktekkan sendiri tanpa mengerti ilmu dasar desain sekaligus.

Dalam tutorial  kali  ini  Bisida  menggunakan  Inkscape  karena  selain  gratis  didownload  dan 

mudah  dipakai,  Inkscape  juga  tidak  kalah  hebatnya  untuk  mendesain  gambar  Vektor.  Coreldraw 

sebenarnya  bagus  juga  untuk  desain,  tetapi  terkendala  masalah  lisensi  yang  harus  beli.  Harganya 

tergolong mahal, jadi daripada beli kemudian fungsinya juga sama, Bisida memakai Inkscape.
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Sebelum melangkah lebih  jauh,  silahkan Download Inkscape  disini dan  pasang dikomputer 

Anda. Setelah itu buka Inkscape dan kita siap bekerja. Berikut langkah – langkahnya:

Mendesain Kaos dengan Coreldraw (Inkscape)

Langkah pertama

Klik Draw bezier curves and straight lines atau tekan  Shift + F6, dan buat objek kurva 

seperti  gambar di bawah. Pertama buatlah garis  yang saling berhubungan berbentuk kaos (  bentuk 

dasar,  mirip  kaos  saja  dulu  )  menggunakan Draw  bezier  curves  and  straight  lines.  

Lengkung  seperti  kurva  bagian-bagian  kaos  dengan Edit  paths  by  nodes atau  dengan  tekan 

tombol  F2.  Klik  Edit  paths  by  nodes pada  toolbox,  lalu  klik  di  bagian  yang akan  dilengkungkan 

misalnya bagian lengan kaos, pilih gambarnya dan klik Edit paths by nodes. Klik dan geser garis yang 

ingin dilengkungkan sehingga mendapatkan lengkungan yang diinginkan.
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Langkah kedua

Sekarang bagian kerah dan lengan bawah kaos yang kita lengkungkan dengan Make 

selected nodes smooth dengan cara klik node yang diinginkan dan klik Make selected nodes smooth. 

Gunakan make node smooth untuk menghaluskan sambungan di lengan baju.
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Langkah ketiga

Buat  beberapa nodes  untuk membuat  efek lekukan di  bagian perut  kaos  dengan cara (pada 

posisi Edit paths by nodes atau tekan F2) dobel beberapa kali sehingga bisa dbentuk lekukan. Terlihat  

seperti gambar dibawah ini.
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Langkah keempat

Buat sebuah gambar lagi seperti lekukan di sekitar lengan dan badan. Dengan menggunakan 

Draw bezier curves and straight lines  dan dihaluskan dengan  Make selected nodes smooth. Setelah 

selesai tinggal pemberian warna. Klik tool warna yang ada di bagian bawah layar job dan tekan Shift 

untuk memberi warna Garisnya.
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Langkah kelima

Beri warna juga pada kaos dengan warna yang agak cerah. Satukan gambar yang telah kita buat 

tadi. Pasang sebaik mungkin. Setelah itu Duplikat dengan cara tekan tombol Ctrl + B dan tekan tombol 

H untuk membalik secara horizontal hasil dupilkat tadi. Hasilnya seperti dibawah ini.
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Langkah keenam

Buat beberapa kurva lagi untuk lekukan – lekukan yang ada di sekitar perut. Caranya sama 

dengan yang diatas.
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Langkah ketujuh

Membuat kerah baju.

Langkah kedelapan

Selanjutnya adalh memberikan gambar dikaos. Berupa logo, foto, gambar vektor lainnya. Disini 

Bisida menggunakan contoh logo Penguin.
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Selamat mencoba. Hasil dari Inkscape (gratis) tidak kalah bagus dengan Coreldraw (berbayar). 

Semangat menggunakan software Free. Jangan pernah belajar menggunakan Software Bajakan, karena 

itu sama saja dengan mencuri. Semoga bermanfaat! :D
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