
 >>  Open de app. Klik op het rode plusje  
onderaan het scherm. 

 >>  Geef je project een naam. 
 >>  Met een kleur of foto kan je hier de 

achtergrond bepalen.

Canvas size zet je op het formaat passend bij het doel 
dat jij hebt voor jouw animatie. Maak je jouw animatie 
voor Instagram, TikTok of YouTube, kies dan een van de 
aangegeven opties. Let op! De canvas size kan je later 
niet meer aanpassen.

Toelichting formaten: 
2K   Groot, bioscoopformaat zelfs.  

Neemt ook meer ruimte in op je harde schijf.
1080p    1920 x 1080 pixels. Op dit formaat komt jouw 

animatie ook goed tot zijn recht op een 
digiboard of beamer. 

720p   1280 x 720 pixels. Kleiner formaat met 
dezelfde verhoudingen, daardoor ook een 
kleiner bestand. Geschikt voor social media 
doeleinden.

Frames per second staat standaard op 12 fps. Je kan dit 
altijd aanpassen. 

Je kan nu beginnen met het tekenen 
van een frame by frame animatie. 

Dit is je beginscherm:

Pentool wordt geactiveerd als je erop klikt. Door nog 
een keer op de pentool te klikken, krijg je meerdere opties. 

Dit zijn de tekentools waar je uit kan kiezen.

Als je eerste frame klaar is, klik je in de tijdlijn op het 
plusje en begin je met je volgende frame. 

De hulplijnen tool
Onder deze tool zit een aantal standaard vormen 
die je kunnen helpen met tekenen. Je kan de vormen 
vervormen door met de stippen op de stippellijn 
te schuiven. 
Teken met de pentool op of langs de stippellijn om 
de vorm over te trekken.

 De selectietool is handig om dingen mee te 
selecteren.

Als je bijvoorbeeld een onderdeel uit je animatie steeds 
terug wilt laten komen of wilt vervormen. 

Gebruiksaanwijzing

FLIP A CLIP



Je kan een geselecteerd onderdeel ook kopiëren en 
plakken op een ander frame. 

 Emmertje 
  Deze tool uit je toolbar is handig om vlakken 

snel in te kleuren. Als je twee keer op het 
emmertje klikt, kom je in het emmertje menu. 

 
Met het bovenste vlakje kan je de kleur kiezen. Er zit een 
handig pipetje aan de rechterkant. Hiermee kan je een 
kleur uit je tekening selecteren.

Onder het kleurvlak in het emmertje menu staat 
100% als je hierop klikt en met je vinger naar boven of 
beneden schuift, bepaal je de kleurdichtheid.

Rechts bovenin het scherm staan drie bolletjes. Als je 
erop klikt, krijg je het onderstaande menu.

Project settings 
Hiermee kom je in het menu waar het hele avontuur 
begon. Je kan er de naam van je project wijzigen, kleur 
of afbeelding voor je achtergrond kiezen en frames per 
seconde aanpassen.

Frames viewer  
Je krijgt hiermee een overzicht van alle frames die je tot 
nu toe hebt gemaakt.

Onion 
Met onion kan je vorige frames zien door je huidige 
frame. Dit maakt het frame voor frame tekenen soms 
makkelijker. 
Onion staat ook onder de drie bolletjes. Met het schuifje
kan je onion aan en uit zetten. Als je op edit klikt, kan je 
meer voorkeuren instellen. Hoeveel frames je terug wilt 
zien, bijvoorbeeld. 

Lagen 
Rechtsonder in je scherm vind je het lagen menu. 
Als je op het plusje drukt, maak je een nieuwe laag. 
Soms is het fijn om op een andere laag te tekenen 
binnen een frame. Als je bijvoorbeeld in verschillende 
kleuren werkt. Of meerdere karakters hebt die elkaar 
soms overlappen maar je wel de optie om te 
selecteren wilt houden. 

 Audio 


