STAPPENPLAN STRIPDESIGNER - VERSIE 1.15.1
Vooraf:
Voor je de strip maakt moet je weten wat je wilt vertellen?
Neem vooraf foto’s met de iPad of maak met een tekenapp tekeningen voor je strip.
Stap 1: Open Strip Designer
Tik op de app
Strip Designer.

Stap 2: Kies de vorm van je strip
Tik op ‘Create new’.

Kies ‘Titled Pages’ wanneer je een
titel toe wil voegen aan je werk.
Kies de vorm van je strip.

Stap 3: Voeg foto’s toe
In de lay-out die je gekozen hebt, zie
je in de kadertjes ‘Add Photo’ staan.
Tik op ‘Add Photo’ om een foto toe te
voegen.
Tip: je hebt ook de mogelijkheid om
‘Drawing’ te kiezen. Hier kan je
binnen de app een tekening maken.
Stap 4: Voeg spreekballonnen toe
Tik onderaan op ‘Add’ en kies
‘Balloon’. Je ziet een keuzescherm.
Tik op de ballon die je wilt.
Tik 2 x in de ballon om tekst toe te
voegen. Klik op ‘Done’.

Draai de ballon met de gele pijl.
Maak de ballon kleiner of groter met
de blauwe bolletjes.
Tik op
om de spreekballon te
verwijderen.
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Stap 5: Nog meer leuke effecten
Tik op ‘Sticker’ of op ‘Effect
tekst’ voor leuke effecten.

Stap 6: Nog een pagina nodig?
Tik onderaan op 1/1 en
vervolgens op het + teken.
Kies de vorm van je nieuwe
pagina.

Stap 7: Klaar? Mail je strip door
Klaar? Tik in de
rechterbovenhoek op ‘Share’ en
vervolgens op het ‘uit-vakje’.
uit!

1.Tik op Email om je werk door
te mailen.
Kies bij FORMAT: JPEG en High.
(Je kan ook voor PDF kiezen. In dit
geval kan je je werk enkel afdrukken en
niet meer in een document of
PowerPoint plaatsen.)

Klik op ‘Send email’.
Vul het e-mailadres in en
typ je naam bij het onderwerp.
Klik op ‘Stuur’.
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