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Videoredigering	  
Når	  I	  skal	  redigere	  videoer	  eller	  lydfiler,	  skal	  I	  sørge	  for	  at	  have	  valgt	  den,	  I	  
ønsker	  at	  arbejde	  med.	  Tryk	  på	  den,	  så	  den	  bliver	  gul	  i	  kanten.	  	  

Vælg	  det	  videoklip,	  I	  ønsker	  at	  redigere.	  Øverst	  kan	  I	  se,	  hvor	  mange	  sekunder	  
klippet	  varer.	  Ved	  at	  sæFe	  fingeren	  på	  den	  gule	  kant	  og	  bevæge	  fingeren	  Gl	  
højre	  eller	  venstre,	  kan	  I	  Herne	  eller	  Glføje	  film	  fra	  starten	  eller	  slutningen	  af	  
klippet	  (der	  kan	  selvfølgelig	  kun	  Glføjes	  film,	  sålænge	  der	  er	  optagelse).	  	  

For	  neden	  vælger	  I,	  om	  I	  vil	  redigere	  videoen	  
eller	  lyden	  på	  videoen.	  	  

Under	  Video	  kan	  I	  vælge:	  

Titel,	  hvor	  I	  kan	  skrive	  en	  tekst,	  der	  bliver	  vist,	  
mens	  klippet	  varer	  (se	  afsniFet	  Tekst	  i	  denne	  
vejledning).	  	  

Has)ghed,	  hvor	  I	  kan	  vælge	  forskellige	  grader	  af	  
slowmoGon.	  

Trykker	  I	  på	  de	  to	  prikker	  i	  højre	  hjørne,	  får	  I	  
flere	  muligheder	  for	  redigering.	  Her	  kan	  I	  vælge:	  

Opdel,	  hvor	  I	  kan	  klippe	  videoen	  i	  mindre	  
bidder.	  Opdelingen	  sker,	  der	  hvor	  den	  hvide	  
streg	  skærer	  gennem	  videoklippet.	  Det	  er	  
brugbart,	  da	  I	  så	  kan	  Herne	  stykker	  af	  videoen	  
fra	  midten	  af	  et	  videoklip.	  

Fas1rys,	  hvis	  I	  ønsker	  et	  billede	  fasSrosset	  midt	  
i	  klippet	  	  

Dubler,	  hvis	  I	  ønsker	  hele	  klippet	  gentaget	  	  

"
Under	  Lyd	  (stadig	  med	  et	  valgt	  videoklip)	  har	  I	  
mulighed	  for	  helt	  at	  Herne	  lyden	  fra	  klippet	  ved	  
at	  trykke	  på	  ikonet	  yderst	  Gl	  venstre	  eller	  at	  
skrue	  op	  eller	  ned	  for	  lyden.	  	  

Ved	  at	  trykke	  på	  de	  to	  prikker	  Gl	  højre,	  kan	  I	  
vælge	  at	  adskille	  lyden	  fra	  videoen,	  så	  I	  kan	  
redigere	  lyden	  seperat.	  

"
"
"
"
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""
SÅDAN	  SLETTER	  I:	  
Hvis	  I	  ønsker	  at	  
sleFe/Herne	  en	  
video,	  et	  foto	  eller	  et	  
lydspor	  fra	  jeres	  
klippebord,	  skal	  I	  
blot	  markere	  det	  
pågældende	  
element,	  så	  det	  får	  
en	  gul	  ramme	  og	  
here*er	  trykke	  på	  
skraldespandsikonet	  
nederst	  Gl	  højre.	  	  

""""""""
BYT	  RÆKKEFØLGE	  PÅ	  
VIDEOER	  OG	  FOTOS:	  
I	  kan	  alGd	  flyFe	  
rundt	  på	  
elementerne	  på	  
klippebordet	  ved	  at	  
markere	  dem	  og	  
drag	  and	  drop	  -‐	  altså	  
holde	  fingeren	  nede	  
på	  klippet	  og	  hive	  
det	  med	  Gl	  den	  
ønskede	  placering.
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