
CorelDRAW — koniec 
zmartwień z ornamentami 
geometrycznymi
Słabość do miniatur i zachwyt nad surowym pięknem 
Krainy Jezior położonej na północnym-zachodzie Anglii 
zainspirowały Petera i Kate Kelsall do założenia firmy 
Herdwick Landscapes, która zajmuje się wytwarzaniem 
domków dla lalek wzorowanych na klasycznych 
budynkach z kamienia typowych dla tej wyjątkowej 
części kraju.

Wykonywanie miniatur w skali 1:24 i 1:48 oraz ręczne 
odwzorowanie drobnych szczegółów jest wyjątkowo 
czasochłonne i trudne, szczególnie w przypadku 
ornamentów geometrycznych, okien i drzwi. Dążąc do 
uzyskania bardziej szczegółowych i precyzyjnie 
wykonanych modeli, Peter i Kate postanowili rozpocząć 
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Dopracowane w każdym 
szczególe domki idealnie 
oddające ducha epoki
Już od szesnastego wieku domki 
dla lalek pozwalały wyrażać 
siebie, intrygowały, 
pobudzały wyobraźnię i były 
powszechnie pożądane. 
Pozwalają cofnąć się do czasów 
dzieciństwa — pełnych nostalgii 
i idealnych wspomnień. Domki 
mogą być przekazywane 
z pokolenia na pokolenie jako 
pamiątki, dzięki którym możliwe 
jest zachowanie rodzinnej 
historii w szybko 
zmieniającym się 
świecie.

W realistycznych domkach dla lalek projektowanych przez firmę Herdwick 
Landscapes odtwarzane są cechy charakterystyczne dla budynków 
z minionych epok, na przykład: przepierzenia wykładane boazerią lub 

zbudowane z gliny 
i wikliny, wyciągane deski 
podłogowe, podłogi 
z kamiennych płyt, 
drewniane lub 
kamienne schody, 
kominki oraz nisze 
kominkowe. Kate 
projektuje również 
miniaturowe meble 
z okresów od 
średniowiecza do 
połowy dwudziestego 
wieku, a następnie 
postarza je, aby 

wyglądały bardziej 
realistycznie.

Produkowane przez państwo Kelsall tradycyjne „kamienne" domki dla lalek 
są inspirowane między innymi opowiadaniami znanej autorki Beatrix Potter, 
która była częstym gościem w Krainie Jezior. Do większości domków dla 
lalek dołączany jest akt własności wraz z krótką historią budynku i opisem 
jego typowych mieszkańców.

Analiza przypadku

„Pakiet CorelDRAW dał nam zupełnie
nowe możliwości, ponieważ pozwala nam
na realizację zadań niewykonalnych
ręcznie”. 

Peter i Kate Kelsall

Firma Herdwick Landscapes korzysta z pakietu CorelDRAW 
w procesie wykonywania „kamiennych" domków dla lalek 
nawiązujących do architektury z epoki. Wcześniej domki te żmudnie 
wykonywano ręcznie. Pomimo wyjątkowych umiejętności manualnych 
odtworzenie niektórych szczegółów w skali 1:48 było niemożliwe. 
Korzystając z oprogramowania graficznego, pracownicy firmy mogą 
tworzyć bardziej skomplikowane projekty, dzięki czemu wytwarzane 
domki dla lalek jeszcze wierniej odpowiadają pierwowzorom.

Dbałość o szczegóły, możliwa do osiągnięcia również dzięki
pakietowi CorelDRAW, zachwyca klientów Petera i Kate.
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Dowiedz się więcej
Subskrybuj nasz biuletyn, aby otrzymywać oferty specjalne, 
aktualności, przydatne wskazówki i samouczki. Odwiedź witrynę 
www.coreldraw.com.

Inspiracją dla nazwy firmy była owca rasy herdwick, hodowana wyłącznie w angielskiej
Krainie Jezior — symbol naturalnego piękna i uroku tego wyjątkowego krajobrazu.

Dbałość o precyzyjne
odtworzenie szczegółów
jest widoczna zarówno we
wnętrzach, jak i na fasadach
domków produkowanych
przez firmę Herdwick
Landscapes.

Inspirowane
najpiękniejszymi

terenami zielonymi Anglii

Intuicyjny i łatwy w obsłudze
Ręczne wykonywanie każdego szczegółu było bardzo pracochłonne, 
a niektóre elementy, na przykład okna czy palący się kominek były zbyt 
małe, aby możliwe było wykonanie ich w skali 1:48. W związku z tym 
Peter i Kate postanowili zaryzykować i rozpocząć korzystanie z narzędzi 
cyfrowych.

„Gdy zaczęliśmy korzystać z pakietu CorelDRAW, słyszeliśmy, 
że musimy się sporo nauczyć, ponieważ mieliśmy tylko podstawową 
wiedzę na temat obsługi komputera. Jednak nauka nie zajęła nam wiele 
czasu — już po tygodniu wiedzieliśmy, jak korzystać z pakietu” — 
powiedział Peter. „Intuicyjny układ strony oraz narzędzia działające 
zgodnie z oczekiwaniami naprawdę usprawniają pracę”.

Państwo Kelsall korzystają z pakietu CorelDRAW do sporządzania 
planów domków, okien, drzwi, grawerunków i mebli, a także 
odwzorowania detali snycerskich. Przybornik, w którym są dostępne 
narzędzia do tworzenia kształtów wektorowych i rysunków, sprawdza 
się w tym przypadku najlepiej. Z kolei okno dokowane stylów kolorów 
pozwala dodawać do projektu wybrane kolory przy użyciu stylów 
kolorów, co gwarantuje ich konsekwentne stosowanie. Przydatne 
są też narzędzia do przekształcania, które umożliwiają określanie 
położenia obiektów, ich pochylenie i obracanie.

Więcej szczegółów, krótszy czas produkcji
Dzięki zastosowaniu wycinarki laserowej zapewniającej wysoką wydajność 
procesu skrawania elementy domków można wycinać bezpośrednio 
z plików utworzonych w pakiecie CorelDRAW. Otwierane części, kominki 
czy zapalające się światła można wycinać z dużą precyzją, nawet w skali 
1:48. Wycinarka laserowa interpretuje efekty uzyskane za pomocą narzędzia 
do tworzenia wypełnień w pakiecie CorelDRAW jako grawerunek, co 
dodatkowo zwiększa precyzję projektów.

Państwo Kelsall są szczególnie zachwyceni ilością czasu zaoszczędzonego 
dzięki pakietowi CorelDRAW. Peter wyjaśnia: „Kiedyś musiałem robić 
wszystkie okna ręcznie, co zajmowało mi nawet pięć dni. Teraz w jeden 
dzień potrafię wykonać całą serię okien”. Kate natomiast może przygotować 
elementy łoża z baldachimem jako jedną część, co zajmuje jej zaledwie kilka 
godzin. Kiedyś każda część musiała zostać wykonana ręcznie, co było 
żmudnym i czasochłonnym zajęciem. „Jestem też w stanie wprowadzać 
więcej stylów, w związku z tym łatwiej jest mi odtwarzać wykładane kaflami 
kominki charakterystyczne dla domów z epoki wiktoriańskiej” — wyjaśnia.

Mały świat, wielkie możliwości
Down House, rezydencja Karola Darwina, to jedno z najbardziej 
ekscentrycznych zamówień, jakie udało się zdobyć firmie Herdwick 
Landscapes. Był też dom inspirowany budownictwem norweskim oraz 
oberża Black Pig zamówiona do dużego zestawu kolejki przez klienta z Walii. 
Te miniaturowe domy mają niewielkie rozmiary, jednak cieszą się 
ogromnym zainteresowaniem i przyciągają uwagę ludzi o różnych 
zainteresowaniach z różnych zakątków świata.

„Pakiet CorelDRAW otworzył przed nami świat całkowicie nowych 
możliwości, ponieważ pozwala na realizację zadań, których nie można 
wykonać ręcznie”. „Dzięki niemu jesteśmy w stanie rozwijać naszą niszową 
działalność!” — twierdzi Kate.

Wygląda więc na to, że o wyjątkowym charakterze firmy nie świadczy tylko 
nietuzinkowa rasa owcy w nazwie.
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„Intuicyjny układ strony oraz narzędzia
działające zgodnie z oczekiwaniami
naprawdę usprawniają pracę”.

Peter i Kate Kelsall
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