IrfanView - bearbeta dina bilder
Ingela Ek

Lägg in en eller flera bilder på din dator, så du kan hämta upp
dem när du är inne i programmet Irfan view.
Öppna programmet Irfanview.
Öppna därefter bilden du ska bearbeta: >Arkiv > öppna bild.
Längst ner i aktivitetslisten kan du se hur stor bilden är i pixlar
räknat och även vilken förstoringsgrad bilden visas i (i %)

Beskära
Nu ska vi beskära bilden så vi bara får med den del av bilden
som vi vill använda.
Placera markören i ett av hörnen av det som du vill beskära.

Det första vi ska göra är att förändra storleken så att den passar
in på skärmen på ett bra sätt.
Gå till bildmenyn (Images) >ändra storlek (rezise) (Ctrl + R).
Innan du ändrar siffrorna bör du kryssa i rutan bevara proportioner (preserve aspect ratio). Ett enkelt sätt att ändra storleken
är att klicka på >hälften”(half).
Nu har du fått en bild som är anpassad till din skärm.

När du gjort ett markerat område går du till redigera-menyn
(edit) och väljer >beskär (crop seleection).

Spara bilden med ett nytt namn.

Ändra färgbalans och kontrast
Det kan vara bra att kunna förbättra bilden om den redan vid
fotograferingen blev lite för ljus eller mörk.
>Bild > redigera färger (enhance colors)

Vill du ha detaljerad information om bilden, ska du klicka på >“i”
(som är inringat med en röd ring). Då kommer det fram en
informationsruta med uppgifter om bilden.

Vänd bilden åt olika håll: >Bild >vrid medurs eller
moturs eller spegelvänd bilden.

Dra i de olika handtagen och se vad du får för effekt. Det bästa
är att prova sig fram.
Du kan alltid börja om genom att klicka på >återställ (set default
values)

Skriv en text i bilden
Dra upp en textruta i bilden där du vill ha texten.
I redigeramenyn finns >Lägg till text (insert text)

Bildspel
Som avslutning ska vi titta på hur man kan göra ett enkelt
bildpel med hjälp av Irfanview.
Lägg alla bilder du vill visa i en egen mapp.
Välj >Arkiv > Bildspel (slideshow).
Leta nu upp mappen som bilderna ligger i och lägg till dem en i
taget med rutan >Lägg till (add)
När alla bilder är inlagda klickar du på ”Starta!” (Play!) så startar ditt bildspel.
Man kan också göra flera inställningar för sitt bildspel och det
gör man i samma ruta. Hur många sekunder det ska vara mellan
varje bild och om bilderna ska bytas automatiskt eller när du
klickar med musen, är inställningar som kan vara bra att använda.

Skriv din text, välj textfärg, teckensnitt och textstorlek och klicka
på OK när du är färdig.

Prova dig fram när du lagt in alla bilder, så du får ditt bildspel
som du vill ha det.
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