Rediger billedstørrelser
Angående billeder af bestyrelsen på hjemmesiden
Det er vigtigt, at de er stort set samme størrelse (et par pixel til og fra gør ikke noget).
Vi anbefaler, at I tager et billede af alle lige efter hinanden og med samme kamera eller mobiltelefon.
Herefter vil alle billederne som udgangspunkt have samme størrelse. Derfor behøver I kun redigere selve
størrelsen på billedet.
Tag billederne så tæt på, som I gerne vil have det på hjemmesiden. Så slipper I for at skulle klippe/beskære
billedet meget bagefter.

Du kan enten redigere størrelsen i Microsoft billedprogram (program 1) eller Microsoft Paint (program 2).

Program 1:
Find dit billede på computeren og dobbeltklik på det. Det åbner derefter i Microsofts billedprogram.

Klik på ikoner, som betyder beskæring.
Herefter kan du gøre billedet kvadratisk eller vælge andre forudindstillede størrelsesforhold:

Hvis du vælger kvadratisk, kan du hive i hjørnerne på billedet med musen.
Peg med musen på en af prikkerne i hjørnet, hold musetasten nede og hiv.
Du kan bestemme, hvor meget du vil skære af billedet, ved at hive den firkantede markering indad. Alt
inden i markeringen bliver tilbage, og alt udenom bliver fjernet.

Gem billedet:
Tryk på Gem en kopi, når du har ramt med markeringen, som du gerne vil have billedet.
Gem billedet et sted på computeren, som du nemt kan finde igen, når du vil lægge billedet ind på
hjemmesiden.

Program 2:
Åbn Paint i Microsoft Windows. Har du en MacBook har du muligvis ikke dette program.

Åbn dit billede i Paint
Tryk på Fil > Åbn > Vælg dit billede

Du kan nu se dit billede her.

Hvis billedet skal forblive, som det er (altså der skal ikke fjernes noget i siderne, top eller bund), men blot
skal gøres mindre:
Klik på Tilpas størrelsen

Vælg Pixel ved at klikke på Pixel. Pixel er en måleenhed på computer.
For at jeres billeder er ens størrelse, er det vigtigt at de alle er samme størrelse i pixel.
Når du indtaster et nyt tal i enten vandret eller lodret, så ændrer programmet automatisk størrelsen i det
andet felt. Det gør, at billedet forbliver samme størrelsesforhold. Du skal derfor kun ændre i størrelsen i
vandret eller lodret.
Vandret skal være lavere end 1000 pixel.
Klik på OK, når du har skrevet de nye tal ind.
Du vil bagefter se, at billedet er blevet mindre.

Hvis der skal klippes noget af billedet, fx siderne:
Tryk på Marker. Din musemarkør bliver til et lille kryds. Du kan nu tegne en ramme rundt om det, du vil
beholde på billedet.

Tryk herefter på knappen Beskær.
Programmet sletter alt det rundt om din markering.

Billedet er nu beskåret:

Du kan herefter gå ind i Tilpas størrelsen og vælge en bestemt bredde eler højde på billedet, hvis det også
skal være mindre.

Gem:
Tryk på Fil > Gem som > PNG.
Skriv navnet på dit billede, når du gemmer det. Gem det et sted, du kan huske, når du skal bruge det på
hjemmesiden.

