
Open de app en klik op nieuwe � lm.

Door op de rode knop te drukken maak je een foto 
(een frame).
Als je een foto (frame) hebt gemaakt verschijnt deze 
onder in je scherm, dit is je tijdlijn. 

Door twee vingers (wijsvinger en duim is het handigste)
op het scherm te zetten en naar elkaar toe te schuiven 
of juist van elkaar af, zoom je in of uit.

Links in het scherm is een schuifje te zien. Wanneer je 
deze een stukje naar beneden schuift, heb je onionskin 
ingeschakeld en blijft de vorige foto vaag te zien. 
Hoe verder je naar beneden schuift, hoe vager de vorige 
foto wordt. 

Je kan nu een animatie maken! 
Je kan nog veel meer in deze app. Lees verder als je 
meer verdieping wilt. 

Net boven je tijdlijn staat een aantal iconen.

Van links naar rechts:

Pijltje terug 
Je gaat weer terug naar het begin menu. Je animatie is 
opgeslagen. 

Microfoon
Hiermee kan je geluiden opnemen. Zorg wel dat je op 
het frame staat waar je wilt dat het geluid begint. 

Plusje 
Hiermee kan je wat toevoegen, zoals foto, � lm of geluid. 

Tandwieltje
Hieronder zit een aantal opties, de meeste spreken 
voor zich.

Het eerste icoon onder het tandwieltje is snelheid. 
Hiermee stel je het aantal frames per seconden in voor 
de hele animatie. 
Met het vierde icoon kan je voorgronden instellen. 
Je kan ook zelf een importeren. 
Het vijfde icoon is voor � lters. 
Met het laatste icoon kan je afspeelmogelijkheden 
instellen. 

Ubocht pijltje 
Hiermee ga je een stap terug. Je maakt ongedaan wat 
je hiervoor hebt gedaan.

Wanneer je een keer op je gemaakte foto klikt verschijnt 
er een aantal opties.

Handige functie zijn:   

Pauze 
Met deze functie heb je de mogelijkheid om je frame 
(gemaakte foto) een tijdje langer in beeld te laten staan. 
Door te schuiven kan je kiezen hoeveel seconden het in 
beeld blijft staan. Klik ter bevestiging op klaar.

Geluid 
Er staan in de app al een aantal geluiden waar je gebruik
van kan maken. Ook kan je audio importeren en opnemen. 

Gebruiksaanwijzing

Stopmotion Studio



Aanpassen
Wanneer je hierop klikt, kom je in een nieuw venster. 
Aan de rechterkant zie je je lagen. Er staat nu een laag: 
je gemaakte foto. Druk je op het plusje dan zie je een 
aantal opties. 

    Tekening toevoegen is een leuke en handige functie. 
Je kan nu een tekening maken op je frame. Handig om 
zo een � lmpje frame voor frame over te tekenen. 

Gommen
Bij een klik op dit icoon, kom je in een nieuw venster. 
Je kan gummen. Als je iets van je frame gumt zie je het 
vorige frame verschijnen. Met het plus gummetje kan 
je weer ongedaan maken wat je eerder weggumde. 
Met het icoon naast de – en + gum kan je een 
maskeervenster kiezen. Klik op klaar om te bevestigen. 
Als je nu gumt, verschijnt je gekozen maskeervenster. 

Gummen kan handig zijn als je bijvoorbeeld met 
een � guur aan een visdraadje werkt. Je maakt dan 
een basisframe. Daarna begin je met het animeren 
van je � guur aan visdraad. Door het basisframe als 
maskeervenster te gebruiken kan je het visdraad in 
alle frames wegwerken. 

Selecteren
Het frame waarop je staat wordt blauw. Wanneer je naar 
links of recht schuift worden de naastliggende frames 
ook blauw. Je selecteert nu een aantal frames. Dit kan 
handig zijn wanneer je een bewerking wilt doen voor 
meerder frames. Om te deselecteren klik je op een 
blauw frame en kies je deselecteren.

Snijden/Verwijderen
Deze functies zijn nagenoeg hetzelfde. 
Let op! Als je deze opties aanklikt ben je je frame 
meteen kwijt. Je kan een paar stappen terug 
(ongedaan maken) met de pijl achteruit.

Kopiëren
Hiermee kopieer je een frame. 
Ergens anders in de tijdlijn kan je die plakken. 


