
Åbn Gimp 
(hvis du ikke allerede 
har Gimp, kan det 
bestilles i Software 
Shoppen). 

Klik derefter på Fil – 
Åbn  

Beskæring og skalering af billede i Gimp



 

Find billedet du vil 
beskære i dine 
mapper og klik på 
Åbn 

 

Dit billede har 
muligvis en indlejret 
farveprofil.  
 
I så fald popper 
denne boks op, hvor 
du skal klikke på 
Konvertér. 
 
Du kan evt. indstille 
den til ”Spørg mig 
ikke igen”. 



 

Dit billede er nu 
synligt i 
arbejdsområdet. 
 
For at beskære 
billedet skal du klikke 
på værktøjet 
Beskæring (ligner en 
firkant) i venstre 
kolonne.  



 

Nu kommer der en 
række 
beskæringsmulighed
er frem i venstre 
kolonne.  
 
Sæt kryds ved Fast 
Højde-breddeforhold. 
 
Angiv den ønskede 
størrelse i feltet 
under Fast Højde-
breddeforhold. 



 

Du har mulighed for 
at vælge hjælpelinjer, 
så du fx kan 
bedømme midten af 
din beskæring.  
 
Du vælger 
hjælperlinjer i fold 
ud-menuen nederst i 
venstre kolonne. 
 
Nedenstående 
eksempel bruger 
hjælpelinjen 
Centerlinjer 

 

Klik et sted på billede 
og hold musen nede. 
 
Du vil nu se en 
markering i dit 
ønskede 
størrelsesforhold. 
 
Du kan gøre 
markeringen større 
ved at trække musen 
henover billedet – 
samtidig med at du 
holde musen nede. 
 
Du kan flytte 
placeringen ved at 
slippe musen, klikke 
et sted på billede og 
trække markeringen 
– imens du holder 
musen nede. 
 
Når du er tilfreds 
med din markering, 
skal du slippe musen 
og klikke et sted 
inden for 
markeringen.  



 

Nu er billedet 
beskåret til det 
ønskede område. 

 

Nu skal du skalere 
billedet til den 
ønskede størrelse. 
 
Klik på Markering i 
den øverste fane og 
klik på Alt 



 

Klik nu på Billede i 
den øverste fane og 
vælg Skalér billede 



 

Indsæt den ønskede 
størrelse under 
Billedstørrelse. 
 
Klik på Skalér.  

 

Billedet er beskåret 
og skaleret til den 
ønskede størrelse. 



 

For at gemme 
billedet skal det 
eksporteres. 
 
Klik på Fil i den 
øverste fane og vælg 
Eksportér som … 



 

Giv billedet et navn 
og angiv, hvor 
billedet skal gemmes.  
 
 
Klik på fold ud-
menuen Vælg filtype 
og klik på JPEG-
billede. 
 
Klik på Eksportér. 

 

I popup-vinduet, sæt 
kvaliteten til 100. 
 
Klik på Eksportér 

 

 

 




