Foto bewerken met pizap.com

PIZAP

- 4de leerjaar 1. Surf naar www.pizap.com en klik op “start”.
2. Klik op de “upload” knop en zoek een foto op je computer om te bewerken.
Je foto verschijnt op je scherm.

3. Klik op “edit photo” om foto’s te bewerken. Je kan ook fotocollages maken.
4. Snelle knopjes :

Met de knopjes in kan je in-/uitzoomen, verplaatsen, draaien, spiegelen, …
Deze knopjes kan je ook gebruiken bij de effecten.

5. Je kan nu verschillende effecten op je foto toepassen.
Filters : Hiermee kan je snel automatische
kleureffecten op je foto zetten. Ook
onderaan (gebruik de schuifbalk) zitten leuke
effecten.

Stickers : Klik op een van de rubrieken om
stickers op je foto te plakken. Kies een sticker
en sleep naar de juiste plaats op de foto.
Verklein / vergroot met de puntjes in de
hoek.
Draai met het rondje met de pijl.
Groene V om te bevestigen.
Rode X om te verwijderen.
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Tekst : Plaats tekstballonen, voorgedrukte
woorden of mooie letters op je scherm. In de
tekstballonnetjes kan je ook typen. Je kan ze
ook spiegelen.

Met deze knop kan je een stuk uit een foto
knippen (bv. het hoofd van iemand om op
een ander lijf te plakken.)
Kaders en randen : Met deze knop kan je
mooie kaders rond je foto toveren. Kijk zeker
ook eens naar de knoppen bovenaan. Je kan
ook kaders voor feesten vinden !

Met deze knop kan je extra foto’s toevoegen.
Hiermee kan je een titel bovenaan en/of
anderaan zetten.

Bijtekenen :
Met deze knopjes kan je zelf nog bijtekenen.
Gebruik de pijltjes om foutjes te herstellen of
de knop “x delete all paint” om al wat je
bijtekende weer te verwijderen.

6. Klik op “download” om je bewerkte foto te bewaren. Kies een goede naam en plaats op je
computer.
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