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[TUTORIAL INKSCAPE] Desain Kaos Gerigi 
Dio
Kali ini saya akan memberikan tutorial singkat membuat desain kaos Gerigi Dio. Ini adalah sebuah 
desain kaos yang terinspirasi logo gerigi dari KDE 3.5. Tutorial ini sebenarnya adalah gabungan 
dari 2 tutorial yakni Membuat Desain Kaos Polos dan Mendesain Gerigi. Tutorial saya bagi jadi 2 
bagian yakni desain kaos polosnya dan desain geriginya. Untuk penyelesaian akhir, saya masukkan 
ke bagian kedua sekaligus. 

Kamus Pintasan
Anda akan sering menggunakan pintasan berikut untuk mengerjakan desain seperti ini. Saya kasih 
ini di awal biar mudah pada pengerjaan nanti :)

1. Ctrl+S (menyimpan, sebuah keharusan)
2. Ctrl+G (melakukan grouping terhadap beberapa objek)
3. Ctrl+U (membatalkan grouping terhadap objek yang ter-group atau objek teks)
4. T (membikin teks)
5. S (memilih objek)
6. N (memilih node dari objek)
7. R (membikin persegi)
8. G (memberikan gradasi warna)
9. Ctrl+Shift+C (mengubah objek menjadi path). 
10. Ctrl+Skrol (memperbesar-memperkecil tampilan/zoom)
11. Shift+Skrol (menggulung layar ke kanan/kiri)

Bagian 1

Langkah 1: Persegi Panjang

Buatlah persegi panjang warna hitam. Ia memanjang ke bawah. Ini bentuk dasar kaos kita. Setelah 
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tercipta, jadikan objek ini path (Ctrl+Shift+C). Anda akan melihat objek memiliki titik/node abu-
abu di tiap sudutnya jika objek telah jadi path. Ciptakan persegi panjang

Jadikan path

Langkah 2: Memainkan Node

Langkah-langkah ini saya jelaskan dengan gambar saja biar mudah :D

Tambahkan dua node di bawah dua node teratas

Silakan gunakan garis bantu jika sulit menyejajarkan. Seret pointer dari penggaris atas ke tengah 
kanvas. 
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Tambahkan dua node di bawah dua node teratas, tapi letaknya dekat. Jadi, ada 4 node di kanan dan 
4 di kiri. 

Tarik 2 node paling tengah di sisi kanan ke kanan. Ini menjadi lengan kaos kanan. Lakukan juga 
untuk lengan kiri. 
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Buatlah node baru di antara node teratas lengan kanan, tapi node ini letaknya dekat dengan node 
paling kiri. Ini akan menjadi pegangan untuk membulatkan bagian pundak. Lakukan juga untuk 
lengan kiri. 

Tariklah node ujung bawah dari lengan kiri ke bawah sampai menyentuh badan kaos. Panjangnya 
disesuaikan dengan ukuran lengan yang diharapkan. 
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Tarik pula node di atasnya ke bawah. Nah, sudah cukup mirip lengan kaos meski masih kasar. 

Tarik node kedua yang di dekat node bahu ke bawah sedikit. 
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Tambahkan dua node di sekitarnya. 

Aktifkan pengatur Node (N). Jadikan node yang tengah melengkung dengan tombol di toolbar atas: 
Make selected node smooth. 
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Buang dua node di sekitar node tengah. Sisakan node tengah. Lakukan perbesaran ke atas untuk 
melihat seluruh kaos (Ctrl+Skrol). Tarik-tariklah pegangan bawah node itu biar ujung lengan 
terlesan lengkung dan tidak kaku. Sudah agak mirip?

Lakukan hal yang sama untuk membuat lengan kiri kaos kepada lengan kanan kaos. Untuk 
membuatnya simetris, gunakan garis bantu seperti sebelumnya. 
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Buatlah tiga node di bagian tengah-atas kaos. Ini akan kita jadikan lubang untuk leher. 

Tarik yang paling tengah ke bawah. Tarik dua yang pinggir ke atas. Masih berbentuk segitiga? Klik 
dua kali pada node tengah sambil menekan Ctrl. Jadikan simetris, jangan lupa.Tarik-tariklah 
pegangannya sampai dirasa cukup untuk masuknya kepala :)
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Pilih ketiga node teratas. Angkat sedikit ke atas. 

Hasil akhir lubang leher kaos seperti ini. 
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Hasil akhir kaos polos kita. Anda boleh memodifikasi node bawah biar kesannya bagian perut tidak 
kaku.

Bagian 2 
Langkah 1: Lingkaran Sempurna

Pertam-tama, buat dulu lingkaran sempurna dari persegi. Caranya, aktifkan persegi (R), lalu tahan 
Ctrl+Shift sambil menyeret kursor. Ini menjadikannya persegi sama sisi. Tariklah bulatan di kanan 
atas objek ke bawah dan jadilah lingkaran sempurna. 

12



Persegi

Lingkaran sempurna

Langkah 2: Modifikasi Lingkaran

Buatlah persegi panjang vertikal menutup di bagian tengah lingkaran, dengan kelebihan panjang di 
atas dan bawah. Pokoknya, samakan kelebihan panjang atas dan bawah. Persegi panjang ini nanti 
jadi gigi-giginya. 
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Persegi panjang di diameter

Bisa menggunakan grid (Shift+3) untuk menyamakan kelebihan panjang 

Perbanyak (Ctrl+D) persegi panjang ini empat kali. Lalu, klik 2 kali salah satunya, miringkan (seret 
panahnya) sambil menekan Ctrl. Lakukan untuk yang lain sampai jadi bintang/asterisk seperti 
berikut ini. 
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Bukan logo RHCP! Ini bintang biru.

Pilih semua persegi panjang, jadikan path (Ctrl+Shift+C). Masih dalam keadaan semua persegi 

panjang terpilih, lakukan Union melalui menu Path >> Union. Nanti hasilnya seperti gambar ini. 
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Letakkan lingkaran hitam terbelakang ke depan. Caranya, pilih lingkaran hitam, lalu tekan Home. 
Jadikan path dulu (Ctrl+Shit+C). Gandakan (Ctrl+D) 2 kali lingkaran ini. Nanti akan digandakan 2 
kali lagi yaitu satu untuk menjadikannya gerigi, satu untuk merapikan gigi-giginya, satu untuk 
melubangi gerigi, dan satu untuk tempat poros. Pilih lingkaran, tahan Shift, pilih bintang biru, lalu 
Union-kan. Pasti tersisa satu lingkaran hitam.  Pilih dulu lingkaran hitam. Nah, tahan Ctrl+Shift 
sambil menyeret panahnyake dalam agar mengecil simetris. Dari sini jadilah bintang biru gerigi. 

Pindahkan lingkaran hitam ke depan; kecilkan lingkaran hitam kedua; sudah mulai jadi gerigi

Gandakan (Ctrl+D) lingkaran hitam sekali lagi. Besarkan yang ketiga ini hingga diameternya 
hampir menyamai diameter gerigi. Taruh lingkaran hitam ketiga ini ke belakang dengan tombol 
End. Lingkaran yang kedua tadi diberi warna biru muda saja. Perhatikan gambar di bawah ini. Yang 
hitam di belakang sendiri itu untuk merapikan giginya dan yang bidu muda untuk melubangi gerigi 
ini.

Lingkaran hitam di belakang, lingkaran biru muda di depan, gerigi di tengah
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Lakukan interseksi antara lingkaran hitam dengan gerigi agar rapi pinggirannya. Caranya, pilih 
lingkaran hitam, tekan Shift, pilih gerigi, lalu ambil menu Path >> Intersection. Jadinya seerti 
gambar berikut.

Interseksi antara gerigi dan lingkaran; gandakan lingkaran biru muda

Lubangi gerigi dengan mengambil menu Path >> Difference dari lingkaran biru muda terhadap 
gerigi. Caranya, pilih lingkaran, tekan Shift, pilih gerigi, lalu ambil menu Path >> Difference. Pilih 
lingkaran biru muda keempat, lalu kecilkan simetris. Terlihat sudah berlubang, bukan? Dan 
lingkaran bitu muda ini sebagai as atau porosnya. Lantas, warnai hitam lingkaran keempat ini. 

Lubangi gerigi sebagai tempat as & hasil akhir gerigi standar
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Menyatukan Kedua Desain
Menyatukan kedua desain adalah mudah tetapi butuh beberapa teknik dan sedikit kesabaran. Teknik 
yang dimaksud di sini adalah Set Clip. Mari langsung mencobanya. 

Langkah 1
Letakkan kaos di tengah dan gerigi di sebelahnya. Duplikasikan gerigi tiga kali. Yang satu harus 
dikecilkan lingkaran as-nya. Beri gerigi ini semua warna hijau. Gradasi nanti. Kita fokus dulu ke 
kaos sebelah kiri. 

Letakkan gerigi pertama ke bagian pundak sebagaimana gambar. Ubah-ubah posisinya sampai 
terasa pas. Kemudian pindahkan gerigi kedua yang as-nya kecil di bagian bawah-kanan gerigi 
pertama. Kemudian letakkan gerigi ketiga di bawah keduanya sebagaimana gambar. Usahakan 
separuhnya di luar kaos. Ini akan kita potong seperti gambar. 

Sudah ada 3 gerigi di bagian kanan kaos. Sekarang satukan semuanya. Pilih semua gerigi tadi dan 
duplikasikan dulu. Kenapa? Susunan 3 gerigi ini akan kita pakai juga di sebelah kiri. Letakkan 
duplikat ini di tempat lain dulu. Sekarang, 3 gerigi kanan masih terpilih, lakukan Path >> Union. Ini 
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membuat ketiganya bersatu tetapi berbeda dengan Group yakni bersatu mutlak seluruhnya tanpa 
bisa dipisah lagi. Sudah?

 
Sekarang, silakan pilih kaos lalu duplikasikan. Pasti dia akan menutup semuanya. Tekan End untuk 
memindah kaos ke belakang. Tekan Shift, pilih gerigi. Klik kanan Set Clip. Ini akan memotong 
gerigi terhadap bentuk kaos dengan membuang kaosnya (tapi tenang, kaosnya sudah ada 
duplikatnya), yang tersisa gerigi yang telah terpotong tetapi warnanya mengikuti kaos (hitam). Pilih 
gerigi itu dan beri warna hijau lagi.

Sekarang gradasikan (G) sebagaimana bentuk gradasi dalam gambar. Gradasinya di tengah adalah 
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hijau dan di ujung adalah tidak berwarna (kotak bersilang di ujung kiri-bawah daftar warna). 
Gradasi ini ada hubungannya dengan Union tadi karena satu gradasi ini dilakukan terhadap ketiga 
gerigi sekaligus bukannya satu per satu. 

Langkah 2
Pilih ketiga gerigi sisanya, balik wujudnya (flip horizontally). Lakukan langkah 1 untuk 3 gerigi 
duplikatnya. 
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Tulisan DIO 
Saya pisahkan pembuatan bagian ini dari penyatuan desain. Anda mesti menggunakan fonta 
Scheherazade (silakan cari di Internet atau gunakan BlankOn). Silakan tuliskan DIO di mana saja 
dan beri kerenggangan -1. Tekan Ctrl+Shift sambil seret tulisan ini biar pas di dada tengah. 
Pindahkan sampai ukurannya pas. 

Pecahkan teks ini dengan menjadikannya path dulu 
(Ctrl+Alt+C) lalu Ungroup (Ctrl+U). Nah, teks telah 
terpecah. Jika teks masih renggang, pilih huruf D lalu 
gunakan -> untuk mendekatkan ke I dan lakukan juga <- 
untuk O. 

Pilih I, tekan N, pilihlah semua node paling bawah dari I 
dari fonta Scheherazade ini lalu tekan tombol panah bawah 
sampai I jadi memanjang sampai seperti gambar. Sampai 
sini, DIO tinggal titik di atasnya. 
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Gerigi Terakhir

Ini adalah bagian titik dari huruf I yang diubah bentuknya menjadi gerigi. Karena masih sisa satu 
gerigi, pilih bagian as-nya lalu sambil tekan Ctrl+Shift, seret sampai membesar melebihi geriginya. 
Kemudian tekan End agar lingkaran ini ada di belakang sendiri. Beri lingkaran ini warna hitam dan 
geriginya hijau. Duplikasikan lingkaran sekali lagi, perbesar sedikit, dan taruh belakang sendiri. 
Beri warna putih.

Masih dalam keadaan yang paling belakang terpilih, gradasikan warna putihnya dengan gradasi 
radial warna putih. Jadikan seperti gambar. 

Pilih gerigi, gradasikan radial warna hijaunya biar seperti gambar. Jika sudah, pilih ketiganya dan 
grupkan (Ctrl+G). Kecilkan simetris lalu letakkan di atas huruf I. Jika kurang memuaskan, ubah-
ubahlah ukurannya biar sesuai. Desain Kaos Gerigi DIO selesai. Alhamdulillah.

22



Segala puji hanya milik Allah.
Mohon maaf jika terdapat kesalahan di artikel ini.

-***- 
  

Penulis: Ade Malsasa Akbar 
Saya izinkan mendistribusikan ulang demi kebaikan selama tidak mengubah isi artikel. 
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