STAPPENPLAN GEDENKPLAAT
Foto in ontwerpprogramma, is voorbeeld om een gedenkplaat te maken.
Stap 1; Klik op voorbeeld. Klik dan op de prullenmand in de balk die verschijnt en achtergrond wordt wit.
Klik links op icoon foto’s

. Er verschijnen nu diverse voorbeelden van achtergronden die wij, voor u,

hebben geselecteerd. Als u, uw eigen achtergrond foto wilt plaatsen, klik dan op icoon
en upload uw foto.
Open deze en wacht tot hij klaar is. Sleep uw foto of de geselecteerde foto naar het voorbeeld en deze komt als
achtergrond in uw ontwerp. Positioneer de foto op de juiste plaats.
Stap 2; Klik in het voorbeeld op de kleine foto en plaats deze in de prullenmand. (als uw achtergrond foto, de
hoofdfoto is, kunt u naar stap 3) Klik weer op icoon
en upload uw foto. Open deze en wacht tot hij klaar is.
Klik nu op de foto en deze opent zich op de achtergrond. Met de vlakjes rondom, kunt u de foto groter of
kleiner maken. Met icoon
te ronden

kunt u de foto bewerken. Sleep de foto op de juiste plaats en klik ernaast om af

Stap 3; Klik op “voornaam achternaam” en klik in de balk, op icoon pennetje

om de tekst te veranderen.

Met icoon druppel
kan je de kleur van de letters veranderen, met icoon
kan je de letters vet maken.
Onderin de balk kunt u het lettertype aanpassen indien gewenst. Met de markering romdom kan je de juiste
maat bepalen. Sleep de aangepaste naam naar de juiste plaats en klik ernaast om af te ronden.
Voor het aanpassen van de datums, gebruikt u dezelfde bovenstaande procedure.
Stap 4; De tekst in het blokje,kunt u veranderen in een persoonlijke tekst. In “voorbeeld teksten” staan
verschillende teksten, die wij voor u hebben geselecteerd. Klik op de tekst en klik in de balk op icoon
pennetje

om de tekst te veranderen. Met icoon druppel

kan je de kleur van de letters veranderen, met

icoon
kan je de letters vet maken. Onderin de balk kunt u het letter type aanpassen indien gewenst.
Met de markering rondom kunt u dejuiste maat bepalen. Sleep de aangepaste tekst naat de juiste plaats en klik
ernaast om af te ronden.
Stap 5; Het gekleurde achtergrond blokje van de tekst, kunt u achter de tekst slepen. Ook deze kunt u met de
markering rondom, groter of kleiner maken. Met icoon druppel
kunt u de kleur van het blokje aanpassen.
Klik op “Grayscale” en daar onder vindt u ook andere kleuren, kies de juiste kleur en klik er naast om af te
ronden
6; De gedenkplaat is klaar. Klik op
& naar winkelmand” er boven.

,voorbeeld wordt nu getoond en klik nogmaals op

Klik op site verlaten en ga door naar afrekenen.

, dan op “opslaan

