
GREEN SCREEN BY DO INK  
 

 
När man går in i appen finns det en film inlagd som visar hur appen fungerar. 

 
STARTA ETT NYTT PROJEKT 

 
Tryck på + uppe i hörnet och välj sedan “Create a New Project”. 

 
LÄGG IN EN BAKGRUND 
 

Det är såhär sidan man arbetar i ser ut. 



 
På raden längst ner väljer man den bakgrund (rörlig eller stilla) som man vill ha 

bakom sin film. 
Tryck på +  och välj sedan exempelvis “Image”. 

 
Välj den bild du vill använda som bakgrund från din kamerarulle och tryck sedan på 

“Use”. 

 
Din bakgrund har nu lagt sig på raden längst ner. 



 
LÄGG IN EN FILM 

 
På den andra raden lägger du in den film/bild som du skapat och sparat ner på 

iPaden. 
Tryck på +  

Välj den bild/film du vill lägga in och tryck sedan “Use”. 
 



 
Filmen ligger nu på den andra raden. 

 
Genom att “nypa” på bilden kan man nu göra den mindre och större och placera 

den var man vill mot sin bakgrund. 
 
 
 
 
 
 
 



JUSTERA FÄRGERNA 

 
Genom att markera raden där filmen ligger, trycka så att det blir en röd ring runt 
den, och sedan trycka på den färgade cirkeln kan du ställa in skärpan i bilden. 

Beroende på vilken grön bakgrund du använder kan du behöva röra på de båda 
markörerna för att få din film att smälta in med bakgrunden. Oftast gör programmet 
det på bästa sätt automatiskt, men om man inte tycker det blir bra är det här man 

går in för att ändra. 
 
TRIMMA FILMEN 

 
För att korta ner filmen så markerar man en av raderna och drar sedan filmen åt 
sidan tills den röda linjen är där man vill avsluta filmen. Tryck sedan på “Trim”. Om 

den understa raden inte syns på din platta, dra med fingret nerifrån kanten och upp 
så kommer den fram. 

 



Nu är filmen avklippt där markeringar var. 
För att göra likadant med bakgrundsbilden, på nedersta raden, markerar du den 

och gör på samma sätt som är beskrivet ovan. 
 
 
SPARA FILMEN 

 
För att spara filmen tryck på “Save”. 

 
Tryck nu på “Save to the Camera Roll” så sparas din färdiga film på kamerarullen på 

iPaden. 


