
Fotobewerking
https://www.fotobewerken.eu/editor/

Met deze website kan u op een kindvriendelijke en gemakkelijke manier foto's bewerken.
Met volgend stappenplan kan u ontdekken wat u op deze website kan doen met foto's. 



Foto toevoegen

Wanneer u op 'Open foto' klikt kan u zelf een foto toevoegen. 

Filter toevoegen

Met deze knop kan je een filter op de foto zetten. Een filter zorgt ervoor dat jouw
foto een andere kleur krijgt. Je kan kiezen uit verschillende filters. 

Formaat aanpassen

Wanneer je vindt dat de foto te groot of te klein is kan je met deze knop
het formaat van de foto aanpassen. Je kan de foto groter of kleiner
maken.

Foto bijsnijden

Staat er teveel randanimatie op de foto? Liep er net iemand achter je
terwijl de foto werd getrokken? Met deze knop kan je de foto bijsnijden
en kan je zaken die niet op de foto horen wegdoen. 



Foto draaien

Sta je volgens de foto op je hoofd maar is dat niet de bedoeling?
Met deze knop kan je de foto 360° draaien. 

Tekenen op de foto

Wil je graag nog iets bij de foto tekenen? Dat gaat
perfect met deze knop! Je kan er kiezen tussen de
kleur, de pen en de lijndikte. Leef je maar eens
helemaal uit. 

Tekst toevoegen op de foto

Met deze knop kan je leuke tekst bij op de foto
plaatsen. 

Vormen toevoegen op de foto

Wil je graag een kring zetten rond die gekke
bek van je opa? Kies via deze knop
verschillende vormen die je kan toevoegen
op je foto. 

Stickers toevoegen op de foto

Altijd al eens een leuke smiley op je
hond zijn snuit willen plaatsen? Met
deze knop is dat zo gebeurd! 



Wanneer je vindt dat de hoeken van je foto wat
afgrond mogen worden, kan je dat doen via deze
knop. Verschuif het balkje zodat de hoeken worden
afgerond. 

Heb je de foto wat bijgesneden of de hoeken wat aangepast
maar verdient je foto nog een mooie achtergrond? Kies hier de
juiste kleur om de foto helemaal af te maken. 

Een kader toevoegen rond de foto

Verdient jouw foto een mooie kader waar hij
in kan schitteren? Kies met deze knop uit een
lijst met leuke kaders. 

Hoeken afronden

Achtergrond toevoegen

Foto opslaan 
Ben je helemaal klaar met het bewerken van je
foto? Klink dan in de linkerbovenhoek op 'Opslaan'. 


