
Hvordan klone en valp?!!
I denne brukerveiledningen skal jeg lære deg hvordan vi bruker «kloneverktøy» i redigerings 

programmet Gimp, vi skal klone en valp! Men du kan selvfølgelig klone hva du vil med samme 

teknikk! 

  

!
1. Det første du gjør er å åpne programmet ved å trykke på Gimp tegnet. 

!
2. Det neste vi skal gjøre er å velge et bilde, 

gå til «Fil» øverst på skjermen og 

venstreklikk på musen, da får du opp 

alternativene.   

!
!
!
!



3. Velg alternativet «Åpne» og venstreklikk 

på musen. 

!
!
!
!
!
!
!
!
4.  Da får du opp denne fanen, her finner du bildene på datamaskinen, du kan se en forhåndsvisning 

av bildet på høyre side. Her velger du det bildet du ønsker å bruke og trykk «Åpne».  

!
!
!
!



!
5. Gratulerer! Nå har du åpnet bildet og det er nå det morsomme begynner!  

!
6. Det første vi skal gjøre er å «duplisere» bildet, altså å lage to helt like bilder. Det gjør du ved å 

venstreklikke på tegnet «dupliser», som du finner på høyre side, se bilde, og simsalabim så har du to 

bilder! Vi jobber i det øverste bildet(bildet som er blått 

er valgt) 



 

7.  Nå skal du velge «Kloneverktøy» fra verktøylisten, den 

finner du øverst på venstre side. det ser slik ut som på bilde, 

venstreklikk på tegnet for å velge det. 

!
!
!
!
!
 

!
8. Under verktøylisten finner du 

verktøyinnstillinger og her kan du 

velge størrelse «Size» på 

verktøyet, originalt står den på 20, 

men jeg valgte å sette den opp til 

100. Du kan selv prøve deg frem 

og velge det du liker best! Du kan 

skrive inn tallet du velger eller bruke 

pilene på siden opp og ned! 

!
!
9.  Kloneverktøyet fungerer slik at det 

kopierer det du velger og da kan du 

tegne det et annet sted på bildet! For å 

begynne setter du kloneverktøyet der 

du vil begynne å kopiere, jeg valgte 

øret på valpen! Hold inne «cmd» 

knappen på tastaturet og venstreklikk 

der du velger, da blir sirkelen du 

kopierer med satt på startpunktet.  

!
  



10. Nå kan du begynne å tegne! Det du gjør er å flytte musen til det stede du vil ha valp nr 2 på 

bildet, holder inne venstreknappen på musa hele tiden og tegne i vei! Punktet vi satte på forrige steg 

vil flytte på seg likt som du tegner, føl med på begge punktene og tegn i vei, jeg anbefaler og 

begynne med å tegne ytterst på valpen/figuren først også inni. 



 

Voila! Nå har du 2 valper! NB, det er viktig å holde inne venstreknappen på musa hele tiden mens 

du tegner og nå kan du klone hva du vil! 

!


