
BRUKERVEILEDNING, GIMP

Denne brukerveiledningen viser deg hvordan du kan lage en enkel gif-animasjon. I dette eksempelet skal vi 
lage et julekort med et reinsdyr som beveger seg horisontalt over bakgrunnen. Bakgrunnsillustrasjonen og 
reinsdyret er laget på forhånd og ligger i bildemappen klare til opplasting.

3. Videre «åpner» du bildet av reins-
dyret. Vær oppmerksom på at dette 
bildet åpnes i et nytt dokument.

4. I denne øvelsen skal du kun benytte 
reinsdyret, bruk derfor «seleksjon-
sverktøyet» for å lage en seleksjon 
rundt reinsdyret. 

5. Denne seleksjonen «kopierer» du  
og «limer inn som» «Nytt lag»  
i julekort-dokumentet ditt.

1. Start med å «åpne» det bildet du 
ønsker å benytte som bakgrunn til 
julekortet. 

2. Husk å lagre julekortdokumentet 
underveis.

Gif-animasjon



6. Om reinsdyret ikke er i den størrelsen 
du ønsker, regulerer størrelsen ved 
hjelp av «skaleringsverktøyet».

7. Ønsker du at reinsdyret skal stå litt 
ut fra bakgrunnen, velg «Filter», «Lys 
og skygge» og til slutt «Drop Shadow».

8. Under «Drop Shadow» kan du velge 
hvor hard og mørk skyggen skal være 
og hvor lang avstand den skal ha til 
motivet.



9. Skyggen legger seg på et nytt lag 
(Drop Shadow) og dette laget må du 
slå sammen med reinsdyrlaget. Ved 
å høyreklikke på det øverste laget 
får du opp alternativet «Flette sam-
men nedover». Ved å velge dette vil 
du binde Reinsdyr og Drop Shadow 
lagene sammen.

10. For å skape bevegelse må du lage en 
kopi av reinsdyrlaget. Dette gjøres 
ved å trykke på dette «kopierings-
ikonet». Denne kopieringen må du 
repetere helt til du har så mange  
reinsdyr du trenger for å skape en 
jevn bevegelse. Husk å flytte litt på 
reinsdyret for hver gang du kopierer 
laget. Kopier alltid det siste laget du 
har flyttet på og pass hele tiden på at 
du befinner deg i riktig lag.

11. Slik vil det se ut om du flytter litt på 
reinsdyret for hvert lag. 

 Bildet under viser alle reinsdyrlagene 
med skjult bakgrunn. Trykker du på 
«øyet» ved bakgrunnslaget, blir det 
skjult.



12. Ønsker du å se hvordan reinsdyret 
beveger seg, kan du gå inn på  
«Filtre», «Animasjon» og videre til 
«Spill av ...). 

13. Trykker du på «pilen», vil du få se en 
avspilling som viser bevegelsen til 
reinsdyret ditt.  

 Animasjonen vil fremstå som  
hakkete, men du vil se om du har  
laget nok repeterende lag og om de 
går i den retningen du ønsker.

14. For at animasjonen skal flyte jevnt 
må du «kopiere bakgrunnslaget» og 
legge det nedenfor reinsdyrlaget. 

 Har du kopierer et bakgrunnslag, kan 
du peke på det med musa og dra det 
på plass under det rette reinsdyrlaget.

 Dette må du gjøre under alle reinsdyr-
lagene. Når du er ferdig skal det 
øverste laget i rekken være et reinsdyr 
og det nederste en bakgrunn.

 Når alle lagene er på plass skal du 
igjen «Flette sammen nedover». Da 
henger alle reindyrene sammen med 
sitt eget bakgrunnslag. Om du nå 
spiller av animasjonene på nytt, vil 
du se at den har bedre flyt.



15. Filen din er nå ferdig, men den må 
eksporteres fra en GIMP-fil til en GIF-
fil. Gå inn og «Eksporter bilde» velg 
deretter «GIF-bilde (*.gif)» 

 Dette må du gjøre for at filen skal  
fungerer som en animasjonsfil når 
den legges inn i en blogg eller sendes 
videre til en mottaker.

16. Velg «As animation», «eksporter» og 
filen ligger klar til bruk i mappen du 
har valgt.


