Criando um Menu
Olá pessoal!

Hoje resolvi ensinar vocês a criarem um botão, sendo que é bem simples. Vamos lá...

Crie um novo arquivo e defina o tamanho da tela onde nós iremos trabalhar, veja na figura
abaixo

Com a ferramenta Pen Tool (P)

, crie um retângulo com tamanho 200x30.

Selecione o retângulo, vá a sua propriedade e coloque o preenchimento Gradiente Linear.Veja
nas figuras abaixo.

Selecione o retângulo e coloque a cor como na figura abaixo.

Vamos girar o gradiente ate que fique como na figura abaixo.

Com o retângulo selecionado, vá a ferramenta Knife Tool (Y)

, e faça um corte no

retângulo. Depois de ter feito o corte, selecione a parte esquerda do retângulo e movimente 4
pixel para esquerda.

Copie a segunda parte do retângulo, e diminua a sua cópia para o tamanho 173x12. Veja na
figura abaixo.

Com este retângulo menor selecionado, vá ao menu Modify > Transform > Flip Vertical.

Ainda com o retângulo selecionado, vá a sua propriedade e modifique a opacidade da cor verde.
Veja na figura abaixo.

Movimente a cor branca um pouco para a esquerda.

Copie o retângulo menor e diminua o tamanho da cópia para 16x12.

Com a ferramenta Pen Tool (P), Crie uma linha na vertical de tamanho 1x30.

Selecione esta linha, vá a sua propriedade, em Texture, coloque Line-Horiz 3, com qualidade
100%. Veja na figura abaixo.

Novamente com a ferramenta Pen Tool (P), crie um novo retângulo com tamanho 205x31, com
preenchimento de cor somente na linha com cor preta #000000. Veja na Figura abaixo.

Com a ferramenta Pen Tool (P), vamos desenhar o desenho abaixo dentro do nosso botão.
Veja nas figuras abaixo.

Selecione nosso desenho e vá a sua propriedade, coloque a opacidade para Multiply.

Ainda com o nosso desenho selecionado, vamos adicionar um filtro, vá a sua propriedade e
clique no botão Effects

, e coloque Adjust Color > Color Fill.

Vamos ajustar os parâmetros do Color Fill, em Blend Mode coloque Difference, e coloque cor
azul #0000FF. Veja na figura abaixo.

Com a ferramenta Pen Tool (P), vamos criar uma seta. Crie um quadrado de tamanho 5x5.

Com a ferramenta Knife Tool (Y), faça um corte diagonal no quadrado.

Exclua a primeira parte e posicione a segunda parte de modo que fique como na figura abaixo.

Com a ferramenta Text Tool (T), Digite um texto de tamanho 12 em negrito. Pronto aqui está o
resultado final! =]

Você também poderá utilizar este botão para o menu de seu site, veja um exemplo.

Pronto pessoal, nós chegamos ao fim de mais uma coluna, espero que tenham gostado e que ela
seja muito útil para vocês! Como sempre digo, aguardo e-mails com dúvidas, criticas e
sugestões para a nossa próxima coluna.
Um abraço pessoal! Até a próxima!

