
BILLEDVÆG

Tips og tricks -
Canvy



CANVY
Du kan lege med dit design af din billedvæg med

det digitale program Canvy! 

Vi lavet en lille guide til programmet, der kan hjælpe

dig i gang.

Der er ingen begrænsninger i programmet med

hensyn til størrelse og antal af billeder. Her er et

eksempel på en billedvæg designet i Canvy.
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Canvy kan opstille billeder i relative størrelser i forhold til hinanden

og baggrunden. Det er et fantastisk program for dig, der gerne vil

have visualiseret din billedvæg.

På de næste par sider vil vi vise step by step, hvordan man bruger

Canvy.

Først og fremmest skal du ind på hjemmesiden. Du kan alternativt

bruge linket her eller trykke på knappen:

Her skal du vælge "Try it now" for at komme i gang med at sætte

dine billeder op.
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Hvis du vil gemme din billedvæg skal du lave en konto hos Canvy

først, der giver dig adgang til de mest basalte faciliteter herunder at

gemme din billedvæg. Heldigvis er det ganske gratis at oprette en

konto (og hvis du har en Facebook eller Apple konto, kan de bruges).

Konto oprettes ved

at trykke "Join now"
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Med eller uden konto kan du nu begynde at tilføje de ønskede

billeder. Du skal blot klikke på det indrammede billede, "Upload

Artwork Here", på siden.

Det tager dig videre til en side, hvor du kan vælge dine egne billeder.

Hvis du ved hvilke billeder, du vil bruge til din billedvæg, skal du bare

vælge dem i din billed-mappe og hoppe til punkt 6.  Forinden skal du

dog notere dig målene på dine billeder (med eller uden ramme) - det

skal du bruge senere. Hvis ikke - kan du gå ind  på

Plakatforretningen.dk og vælge de plakater du syntes vil se flotte ud.

For eksemplets skyld bruges Plakatforretningen.dks Danmarkskort i

det følgende illustrationer.
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6 Når du har valgt de billeder, du vil bruge til billedvæggen, skal du

gemme dem. Det gør du ved at klikke på billedet så det bliver større:

Derefter skal du højreklikke på billedet og vælge "gem som". Her

vælger du mappen, det skal gemmes i. Du kan oprette din egen

mappe til dine billeder eller blot gemme/arkivere dér hvor systemet

foreslår.
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Har du evt. valgt billeder på Plakatforretningen.dks hjemmeside, skal

du derefter tilbage til Canvy. Klik nu på "upload artwork", vælg

billedet i den mappe du gemte det i og klik på "åbn".
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Hvis du indtaster den reelle bredde nede i venstre hjørne, skaleres

højden af sig selv. Det anbefales, at du kun skalerer bredden for at

få den tætteste estimering af billedets størrelsesforhold.

Herefter klikker du på "insert" i højre hjørne for at få billedet ind i

programmet.
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Når billedet er lagt ind i Canvy, skal du klikke på "Add to room"9
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Da programmet lægger et passepartout på alle de første billeder

man indsætter, kan du blive nød til at fjerne det, hvis billedet ikke har

det i virkeligheden.

Herunder ses hvordan dette kan gøres.

Og nu er du færdig med det "kedelige"! 

Hvis du har gjort som beskrevet, vil det se således ud:10
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Du har mulighed for at se dit billede med ramme ved at klikke på den

viste knap. Rammen er ikke en fysisk ramme, den findes kun i det

virtuelle rum. Du kan dog finde lignende fysiske rammer på

Plakatforretningen.dk

I Danmarkskort eksemplet ovenfor er rammen den fjerde materiale-

mulighed - en ramme med 2 cm i bredde. Der kan generelt leges

meget mere med programmet, så slå dig endelig løs!
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Vi håber, at denne korte e-bog har hjulpet dig

med dit billedvægsprojekt, eller måske har

inspireret dig til at starte et.

Som tidligere nævnt vil vi udgive flere tips og

tricks fremadrettet. Alle tips og tricks fra

nyhedsbrevene bliver gjort tilgængelige på

Plakatforretningen.dk.

TAK FOR DIN
INTERESSE

https://plakatforretningen.dk/blog/
https://plakatforretningen.dk/blog/

