Hvordan man laver en GIF animation

GIF Instruktion
• En GIF er en lille animation der fungerer som
en cirkulær bevægelse, altså at den i et loop
bider sig selv i halen og ender der hvor den
begyndte. Så fungerer giffen bedst.
• Eksempler på en tillids GIF kunne være en
løvetæmmer der stikker hovedet ind og i
løvens gab og tager hovedet ud igen. Når
giffen kører vil det ske igen og igen.

• Det kunne også være et barn der står på en
vippe ud over vandet med en fisk i hånden og
en spækhugger springer op og tager den, og så
ned i vandet igen.
• Et andet eksempel kunne være to børn står
over for hinanden og en den ene giver sit
hjerte til den anden.
• Eller et barn og en bjøn står overfor hinanden.
bjørnen rækker ud og giver barnet et kram.
• Du kan lave en GIF på din mobil med en gratis
app der hedder stopmotion studio.

Før animation:
1. Download
Stopmotion
studio appen
på din mobil
eller IPad.
2. Dismiss de
første intro film
3. Tillad den at
bruge dine
billeder og
mikrofon .

tryk på krydset for
at starte et nyt
animationsprojekt

Brugerfladen
er delt op i to
når man
arbejder på
mobilen

Tilbage til startsiden
hvor man opretter en
ny animation eller
deler den.
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Tryk her når du vil begynde
at optage billeder. Så
kommer du til brugerflade
nr.2
Tryk her for at optage
billeder
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Træk cirklen ned til midten for at få et
gennemsigtigt lag over billederne. Så kan man se
hvor meget man har flyttet eller finde tilbage til
billedet hvis man er kommet til at skubbe til det
hele.
På de fleste mobiler kan man zoome ved at trække på
skærmen. Men her finder du zoom funktionen på en
Samsung. Det er forskelligt fra mobil til mobil. Men den
er der, så led efter den.
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Vend din
animation.
Når man
vender sin
animation,
vil den lande
helt præcist
hvor den
startede, og
GIFFEN
virker uden
at hakke.

1. Tryk her for at
vælge de billeder
der skal vendes
2. kopier og paste
de valgte billeder

3. Tryk så reverse
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Når man har trykket
på select og trækker
hen langs billederne
får de en blå tone .
Begynd ved sidste
billede
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Nu er din
animation
klar til at
blive delt.
Lav en prøve
deling for at
sikre at din
Gif bliver
delt.
Måske skal
giffen
gemmes på
din
kamerarulle
og deles
derfra.

Vælg den animation du vil
lave til en GIF fil.
Tryk så på del
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Vælg GIF formatet. Der vil nu
komme en mulighed for at
dele direkte herfra. Du kan
også eksportere din GIF til
din kamerarulle og dele den
derfra.

Denne GIF er kun
animeret til de
krammer. Så er
den vendt og det
ser ud som om
bjørnen sætter
barnet ned igen

