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Om man håller på med fotografier, för att kanske 
scrappa dem eller använda dem till Project Life, 
vill man ibland fixa till bilderna. Kanske lägga 
ihop flera bilder till ett kollage, ljusa upp, justera 
färgerna eller man kanske vill lägga in en text 
direkt på fotot. 

Att köpa fotoredigeringsprogram kan bli rätt dyrt 
men misströsta inte, det finns bra gratisalternativ. 
Här presenteras lite grundläggande funktioner i 
ett av dem. 

Ett av gratisalternativen heter PicMonkey som är en webbplats 
där man varken behöver vara medlem eller betala något om man 
inte vill. Man behöver iNTE ladda ner något program utan man gör 
sina ändringar direkt på denna hemsida. Det finns premiumfunk-
tioner i PicMonkey som man måste betala för men man klarar sig 
väldigt bra med gratisvarianten.

Mitt bästa tips är att redigera bilderna först, var för sig, innan man 
börjar lägga ihop bilder till ett kollage.

Allra först, i din webbläsare, då till adressen: 
http://www.picmonkey.com/

OBS!
I denna manual använder jag webbläsaren Internet Explorer 11, 

med en äldre dator och andra webbläsare kan det ev. 
se annorlunda ut men förhoppningsvis fungerar det ändå 

på samma sätt.



Redigera bilder i Editorn

För muspekaren över knappen “Edit” 
högst upp på startsidan och ett fält 
med olika fotoförvarings-platser vi-
sas under det första fältet (din dator = 
Computer, Dropbox, Facebook eller 
Flickr.com). Klicka på en av platserna, 
leta reda på rätt bild bland dina foton 
och klicka på Open.. 

Foto öppnas nu i PicMonkeys Editor. 

Kickstarta med de grundläggande funktionerna
i PicMonkey startar editorn med de grundläggande redigeringsverktygen 
öppen, Basic Edits (1). 

Testa att klicka på Auto adjust (2) och se hur PicMonkey tycker att ditt foto 
ska se ut med exponering, färger, skärpa osv. ibland har PicMonkey rätt, 
ibland inte.
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Beskära en bild
om du inte är nöjd med hur en bild är komponerad kanske du vill  
Beskära bort en del av den,, för att förbättra eller för att zooma in på vissa 
delar. Klicka på “Crop” för att beskära bilden. 

om du vill behålla bildens proportioner, clicka “Scale photo” (3) innan 
du startar. Klicka och dra i cirklarna i hörnen av markeringsrutan, klicka      
“Apply” när du känner dig nöjd med det du gjort.

Testa de övriga funktionerna under den första fliken, där du kan 
justera färgerna, skärpan, osv. Prova dig fram och kom ihåg att du 
alltid kan ångra dig om du inte tycker om det du gjort.

Lär känna vertygsfältet i toppen
 

lägg märke till det lilla verktygsfältet som flyter direkt ovanför ditt foto. 
Din bästa vän är knappen Ångra (4), den runda pilen som pekar åt vän-
ster. använd denna när du ångrar någon åtgärd eller någon effekt när det 
har använts. Till exempel, om du inte gillar vad “autojustera” gjorde för 
bilden, klicka då på ångra.
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OBS!! 

alla funktioner som har en liten “krona” i 
hörnet är en funktion som endast är t
illgänglig i betalversionen.

Touch up
om det finns en person i 
bilden, kan du experimen-
tera med verktygen under 
Touch Up (6) för att ta fram 
det bästa i hans eller hennes 
ansiktsdrag. Det finns ett 
antal gratis verktyg som att 
ta bort finnar, lägga till rough 
etc. Det finns ytterligare redi-
geringsmöjligheter om man 
använder betalversionen.
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Effekter
Nästa verktygsfält, Effects (5), innehåller olika effekter, 
de fungerar ungefär som filtren hos instagram eller andra 
liknande appar. Testa dig fram tills du hittar något du gillar. 
Kom ihåg ångraknappen om du vill gå tillbaka.
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1.  Börja att välj ett typsnitt, en del typsnitt ingår bara i betalversionen men 
det upptäcker du om du råkar klicka på en sådan. 

2.  Klicka sedan på Add Text (a) och du får en fält på bilden, där det står 
“Type your text here”. Börja bara skriv där så dyker din text upp.

Du får också upp en dialogruta där du kan göra olika saker med texten:

•	 Byt	färg	på	texten	genom	att	klicka	någonstans	i	färgfältet	(b).

•	 Med	“Fade” kan du göra texten mer eller mindre genomskinlig.

•	 Du	kan	göra	texten	fet/kursiv	och	välja	om	texten	ska	vara	vänster-
ställd, centrerad eller högerställd.

•	 Med	handtaget	vid	“Size” ändrar du storleken på texten.

•	 Under	Blend modes finns ytterligare filter och justeringar

Vii du byta typsnitt på texten, klicka på textrutan välj något av typsnitten till 
vänster.

Flytta texten gör du genom att hovra över textrutan tills du har en markör 
med fyra pilar åt alla håll, ta då tag i textblocket och flytta det till en annan 
plats.

a

b

Text på bilden
Nästa verktygsfält Text (7) ger dig möjlighet att lägga in text på fotot.



Genom att dra i de runda handtagen runt 
textrutan kan du också ändra storleken på 
texten.

Rotera texten gör du genom att använda 
handtaget i toppen av rutan (c).

Lägg till objekt med overlay
under menyn som heter Overlay (8) finns ett antal olika figurer och annat som 
man kan lägga till på sin bild. Det finns allt möjligt att lägga till; hjärtan, post-
stämplar, insekter, banners osv.

c

När du valt en design du vill lägga till så får du en dialogruta där du kan     
ändra färgen, genomskinligheten med Fade och lite annat. Testa och se     
vad som händer med de olika funktionerna.
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Tips!

För att göra ett objekt eller text helt 
VIT - dra handtaget i färgfältet längst 
upp till vänster.

7



8

Ta bort delar av objekt

Vill du ta bort delar av ett objekt, klicka på fliken Eraser i dialogrutan 
som är öppen när du har ett objekt markerat. 

Sudda bort delarna av objektet med muspekaren.

Är suddigummit för stort eller för litet, ändra storlek på det med Eraser 
size.

Objekt bakom eller framför varandra
om du t.ex. har skrivit in en text först och sedan lagt in en dekorativ ram 
eller banner och vill att texten ska ligga i den kan det hända att texten 
hamnar bakom rutan. För att lägga texten längst fram, gör då så här:

Högerklicka på 
det objekt du vill ha 
längst fram och välj 
Bring to front.

När du högerklickar 
finns finns det ett 
antal saker du kan 
göra, du ser det i 
bilden till höger.



Rama in
om du till vill rama in din bild så kan du göra det under Frames (9).

Det finns några alternativ att välja bland de gratis ramarna men ytterligare 
varianter om man vill betala för tjänsten.

Lägga till textur
under fliken Textures 
(10) du kan lägga till 
texture på bilden. 

Med Fade kan du 
bestämma texturens 
genomskinlighet. Testa 
de olika varianterna 
och se vad du tycker.

Teman
under den sista fliken Themes har de samlingar av effekter, overlays, text 
och ramar som har ett gemensamt tema. Kika vilka varianter de har sam-
lat här om det kan finnas något lämpligt för dig.
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Spara bilden
När du är nöjd med din bild, glöm inte att spara den. Klicka på knappen 
Spara i menyn ovanför bilden.

Du får ett antal olika val att göra innan bilden sparas.

Ge gärna bilden ett nytt namn så att originalbilden finns kvar.

Välj sedan kvalitet.

•	 Roger ger den sämsta kvaliten, använd den enbart om 
du ska använda bilden på internet, i en blogg eller dylikt.

•	 Pierce ger en bra kvalitet som fungerar om bilden 
 ska skrivas ut eller skickas för att framkallas.

•	 Sean ger den bästa kvaliten men också att 
 filstorleken blir väldigt stor. 
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Importera dina bilder till PicMonkey
Börja helt från början på www.pickmonkey.com, hovra med mus-
pekaren över knappen ”Collage” som du hittar högt upp på hem-
sidan. En mörkgrå meny kommer fram under den första. Klicka på det 
ställe där du vill hämta bilderna (din dator ”Computer”, från ditt Drop-
box-, Facebook- eller Flickr-konto) och välj en första bild till kollaget.

Göra ett fotokollage
Nu ska vi lära oss att göra ett kollage i en vanlig 
storlek på fotografier,  15x10 cm, som man kan 
skriva ut eller framkalla.



Det räcker att du väljer ett foto till att börja med för man kan lägga till fler 
bilder genom att klicka på ”Open Photos” när man är Kollage-funktionen.

TIPS!

Du kan lägga till flera foton samtidigt genom att hålla ner CTRl och klicka 
på de bilder du vill importera.

Välj layout
Klicka på fliken Layouts till 
vänster i fönstret. 

layouterna är väldigt flexibla 
och man kan ändra dem helt 
efter sina egna önskemål, 
så börja att välja en som är 
någorlunda som du tänkt dig.

Ska jag göra ett kollage med 
två bilder på en 15 x 10 cm 
bild brukar jag välja Cards och den varianten 
som har två rutor.

1
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Lägga in fler foton i ditt kollage
Klicka på Photo-fliken till vänster 
på sidan.

Du ser här vilka foton som du 
redan laddat upp. Har du bara    
laddat upp en bild så är det dags 
att ladda upp fler genom  att 
klicka på open photos och välja 
en bild från din dator.

För att lägga in bilder i kollaget, 
ta tag i ett av bilderna med mus-
pekaren och dra fotot till någon av rutorna i layouten.

Du kan ta bort bilder från kollaget genom att hovra över bilden tills det 
dyker upp ett kryss i övre högra hörnet. Klicka på det krysset och bilden 
är borttagen.

Ändra bildens storlek Lås upp proportionerna
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Ändra bildens storlek
Verktygsfältet som dyker upp under själva kollaget använder du får att 
ändra bildens storlek.

För att ändra storleken på bilden skriver man helt enkelt in andra värden i 
verktygsfältet. 

För att få en bild som är 15 x 10 cm, eller 6 x 4 inch skriv in värdena:
1800 x 1200. 

Ev. kan proportionerna vara låsta så att man bara kan ändra ett av värdena, 
klicka på hänglåset längst till höger så att det blir grått istället för blått, då 
går det att ändra bägge värdena. 



Redigera ett foto
Hovra med muspekaren över ett 
foto, då dyker det upp en liten ruta 
där det står “Edit” i övra vänstra 
hörnet. Klicka på den och en liten 
palett dyker upp i anslutning till 
fotot och en vit linje dyker upp runt 
bilden du har valt. Med de funk-
tioner som finns i denna palett kan 
man ändra storlek på bilden, rotera 
bilden, spegelvända och ändra bildens 
exponering. Rör på ”handtaget” under 
Size för att se vad som händer med 
storleken på bilden. Dra runt fotot i 
sin ram tills du är nöjd med den nya 
beskärningen.

För att stänga paletten klicka på     
krysset i övre högra hörnet.

Modifiera layouten på kollaget
För att ändra layouten på kollaget, hovra med muspekaren över den 
inre ramen av en cell och du ser två blå linjer och muspekaren blir en 
”dubbelpil”. Dra pilen för att justera storleken på cellen och se när bilden 
förminskas eller förstoras på ett snyggt sätt.
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Lägg till eller ta bort celler
För att lägga till en cell i kollaget, dra en bild PÅ en av ramarna till en 
cell. När ett tunt blått fält dyker upp, släpp fotot i den. 

För att ta bort en cell, hovra över 
den tills ett ”X” dyker upp och 
klicka på det. 

Justera bildernas position i       
cellerna genom att hovra över en 
bild som du placerat i en cell och 
flytta runt bilden med pilen som 
har fyra spetsar. 

http://helenth.se



Bakgrunden
Klicka på fliken “Background” längst till 
vänster. 

Justera mellanrummet mellan bilderna 
med “Spacing”.

Gör runda hörn på bilderna med “Corner 
rounding”.

Ändra färgen på bakgrunden med 
“handtaget” vid colors. Med pipetten kan 
du matcha bakgrundsfärgen med en färg 
i något av fotona.

Tips! 

Vill du ha genomskinlig bakgrund, bocka 
i rutan vid “Transparent background” och 
se till att spara bilden som en png-fil.



Vill du lägga till text eller andra objekt så gör först alla justerngar du 
vill med kollaget och klickar sedan på “Edit” som gör att du hamnar i 
Editorn. läs om allt du kan göra med bilder i editorn i första delen av 
denna manual

Spara kollaget

När du är nöjd med kollaget klicka på Save i verktygsfältet ovanför 
bilden.

Välj någon av inställningarna för kvaliten på kollaget, ska du framkalla 
eller skriva ut kollaget, välj då gärna Pierce för att få ett bra resultat.

Klicka på Save to my computer, ge bilden ett nytt namn och det är 
klart.
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Jag hoppas denna manual har varit till 
hjälp så att du kan skapa fantastiska 
bilder. Exprimentera med funktionerna i 
PicMonkey för att prova alla finesser och 
för att hitta dina egna favoritfunktioner 
och inställningar. 

Mer information och hjälp hittar du om 
du söker du på internet, mycket kan 
dock vara på engelska.

http://helenth.se
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