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Datorklubb Ekenäs 27.10.2020 
 

1. Spara dagens anteckningar från mikromanu.net till mappen Datorklubb2020 
 

2. Repetition: 
- Titta på bilderna som finns på minnesstickan 
- Rotera bilderna som är i fel riktning  
- Beskär bilden Pumpviken så att skuggan av fotografaren inte syns och Hangö-
vattentorn så att vattentornet syns bättre på bilden.  
- var finns lejonen på bilden Park. 
 

3. När du tittar på en bild – Klicka på 
Redigera och Skapa. Klicka sen på 
Redigera. 
 

4. Menyn ovanför bilden 
 

 
 

5. Beskär & rotera 
Rätar upp – du kan justera till exempel horisontlinjen så 
att den är vågrät.  
Rotera – roterar bilden 90° 
Vänd – spegelvänder bilden 
Bredd höjd förhållande – färdiga alternativ för olika 
ändamål. 
Återställ – återställer förändringar 
 
Justera horisonten på bilden Hangö-hav och SnedHamn. 
Spegelvänd bilden Fågelram. 
 

6. Filter 
Förbättra bild – ”trollstaven” förbättrar bilden automatiskt. Dra vita linjen för att 
justera bilden manuellt. 
 
Välj ett filter – olika färgtoner, nyanser.  
 
Förbättra bilden Rom-gata med ”trollstaven”. 
 

7. Justeringar 
Ljusstyrcka och färg – justera manuellt 
Klarhet – justera kontrast i bilden. 
Vinjettering - är en minskning av en bilds intensitet eller mättnad vid kanterna i 
jämförelse med mitten. Resultatet är en bild som är skarp i mitten och tonas ut i 
kanterna. 
Röd iris – ta bort röda ögon. Klicka på verktyget, klicka sedan på röda ögat. 
Retuschera - Bildmanipulering, fotomanipulation eller retusch är att ändra ett 
originalfoto så att det delvis får nytt innehåll och ändrar betydelse i olika grader. Som 
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regel inte mer än att man kan känna igen stora delar av utgångsbilden. (Näppylän poisto 
på finska). 
 
Vinjettera bilden Vinjettering.  
Ta bort röda ögon på bilden Pojke och Gruvarbetare. 
Ta bort fläcken på bilden Finner-1. 
Sudda ut Device password och Wlan-Key från bilden Huawei-etikett. 
 

8. Kommandon nere till höger 
Spara en kopia – av den förändrade bilden 
sparas en kopia. Ursprungliga bilden finns kvar. 
Spara – den förändrade bilden sparas med 
samma namn som originalbilden. 
Avbryt – Lämnar redigeringsläget bilden utan 
att spara förändringar.  
 
 


