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Vi vil her vise hvordan du kan bruke fotoknudsen sitt 

nettbaserte fotobokprogram for å designe din 

fotobok akkurat slik du måtte ønske.

Om du ønsker tips eller inspirasjon til å komme i gang kan du ta 

en kikk på bloggen vår: 

https://www.fotoknudsen.no/blogg/kategori/fotobok

Hvordan designe den perfekte fotobok

www.fotoknudsen.no/

Oppdatert April 2022. 
Vi vil oppdatere underveis, 
så ta gjerne kontakt med 
oss dersom du ser at noe 
ikke stemmer. 

https://www.fotoknudsen.no/blogg/kategori/fotobok
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Før du setter i gang med å lage fotobok i vårt nettbaserte 

fotobokprogram må du først velge: 

1. Format: Du kan velge mellom kvadratisk, liggende eller 

stående. 

2. Størrelse: S, M, L eller XL.

3. Om du ønsker hardt eller mykt omslag.

Informasjon om 
våre fotobøker

Til informasjon: 

Du kan endre størrelse på fotoboken i etterkant samt 

oppgradere fra mykt til hardt omslag. Men det er dessverre ikke 

mulig å endre fra hardt til mykt grunnet antall sider. 
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Alle fotobøkene våre starter på 24 sider og det er 

ikke mulig å bestille en fotobok med færre sider enn 

dette.

For fotobok med mykt omslag kan du ha opptil 60 

sider i et fotobokprosjekt. Mens for fotobok med hardt 

omslag kan du ha opptil 120 sider.

Vi anbefaler at du laster opp maks 720 bilder til et 

fotobokprosjekt.

Merk at hvis du har store bildefiler (6-10 MB eller 

mer) og/eller veldig mange bilder, kan programmet 

oppleves som tregt da det er mye informasjon som 

skal prosesseres for hver handling du gjør.

Informasjon om 
våre fotobøker
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Informasjon om 
våre fotobøker
Del 1: Kom i gang, side 5 – klikk her

Del 2: Smart Assistenten, side 9 – klikk her

Del 3: Legge til bilder i fotoboken, side 10 – klikk her

Del 4: Legge til tekst i fotoboken, side 18 – klikk her

Del 5: Endre oppsett i fotoboken, side 19 – klikk her

Del 6: Legge til bakgrunner og Cliparts, side 20 – klikk her

Del 7: Legge til rammer og masker, side 21 – klikk her

Del 8: Redigere sider i fotoboken, side 22 – klikk her

Del 9: Bestille fotoboken, side 25 – klikk her
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➢ For å komme i gang med å lage fotobok kan du klikke 

her, https://www.fotoknudsen.no/fotobok.  

1. Bla nedover på siden, velg så ønsket fotobok. 

2. For å starte å designe fotoboken, klikk på

Lag her.

3. Du kan velge mellom å lage fotoboken i en 

tom mal, bruke Smart Assistenten eller bruke en 

av våre temabøker som du kan redigere selv i 

etterkant. 

Kom i gang

https://www.fotoknudsen.no/fotobok
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Kom i gang
➢ Om du foretrekker å lage fotoboken fra grunnen av, kan du 

velge å Starte med tom bok.

➢ Om du har valgt fotobok med hardt omslag vil du etter å ha 

trykket på Start med en tom bok bli bedt om å velge om du 

ønsker Bildeomslag eller Standard omslag (skinn eller stoff).

➢ For fotobøker i størrelse L og XL (ikke XL stående)vil du få opp 

valget om du ønsker Layflat-innbinding (sidene er tykkere, og ligger 

helt flatt når du blar i fotoboken) eller Standard innbinding.

➢ Om du skulle angre på et valgene er det mulig å endre dette 

underveis ved å trykke på fotobokens størrelse/pris oppe til høyre 

ved siden av Forhåndsvisning.
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Når fotobokprosjektet er åpnet og du kan starte 

redigeringsprosessen kan det først være lurt å lagre 

prosjektet. 

➢ Dette gjøres ved å trykke på 

diskettknappen Lagre som, oppe til venstre. 

➢ Deretter gir du prosjektet ønsket navn. 

Vi anbefaler at du lagrer prosjektet ditt ofte

➢ Etter at prosjektet har fått navn kan dette gjøres 

ved å trykke på diskett-knappen Lagre.

Du vil også få opp varsel om at prosjektet ikke lagres 

automatisk etter at prosjektet har vært åpent en 

stund. 

Kom i gang
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➢ Hvis du ønsker å forstørre visningen av sidene i fotobokprosjektet 

kan du gjøre dette ved å trykke på pluss-tegnet (+) i zoom-

verktøyet nede i høyre hjørne.

➢ Du kan se en Forhåndsvisning av prosjektet ved å trykke oppe i 

høyre hjørne ved siden av Legg i Handlekurv. For å komme tilbake til 

prosjektet trykker du på Rediger.

➢ Den rosa kanten som vises rundt sidene i fotoboken, viser hvor 

sidene kan bli kuttet i produksjonen. Om du ikke ønsker at noe av 

bildene skal kuttes bort, bør du ha minst 5 mm avstand til 

den rosa kanten. 

Kom i gang
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Smart Assistenten
➢ Om du har valgt Smart Assistent og trykket på Start, vil du etter at du har lastet opp bildene, få to valg:

1. Bruk Smart Selection

2. Bruk alle bildene mine

➢ Dersom du velger at Smart Assistenten skal velge ut bildene for deg vil duplikater, uklare bilder og bilder 

som er ute av fokus bli fjernet.

I neste steg velger du Sideoppsett. 

➢ Dersom du velger Hvite marger vil bildene dine ikke beskjæres, og det vil være mer hvite flater på 

sidene.

➢ Velger du Helside vil bildene beskjæres litt for at siden skal fylles helt.

Trykk på Lag fotobok nederst, og Smart Assistenten vil begynne å lage fotoboken.
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Om du starter med en tom fotobok vil du i 

redigeringsprogrammet få opp muligheten til å 

laste inn bilder. Du kan underveis i arbeidet hente 

inn nye bilder til prosjektet. Dette er også mulig om 

du har valgt Smart Assistenten. 

➢ Bilder kan lastes opp fra Min enhet, Min mobil

eller minnebanken ved å trykke på Last opp bilder

oppe til venstre i programmet.

➢ Du kan velge å hente bildene direkte fra din 

enhet (PC, mobil eller nettbrettet du benytter for å 

lage fotoboken) ved å trykke på Min enhet og så 

Legg til bilder.

Legge til bilder i fotoboken
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➢ Hvis du henter bilder fra datamaskin kan du 

hente flere bilder samtidig ved å trykke en gang 

på et bilde i et album og deretter trykke ctrl + 

a samtidig på tastaturet. Alle bildene vil da bli 

merket med en blå ramme, og når du trykker på 

Åpne vil alle bildene fra albumet lastes inn til 

fotobokprosjektet.

➢ Ønsker du å markere flere bilder uten å velge 

alle kan du holde inne ctrl på tastaturet samtidig 

som du klikker på de bildene du ønsker å legge til.

Legge til bilder i fotoboken



www.fotoknudsen.no/

Hvis bildene dine ligger lagret i minnebanken kan 

du laste dem opp direkte derfra.

➢ Etter å ha trykket på valget minnebanken vil du 

få mulighet til å velge bilder etter år, hendelser, 

album, favoritter og sist overførte. 

➢ Klikk på ønsket valg, og velg ønskede bilder ved 

å klikke på haken i venstre hjørne. 

➢ Om du ønsker å laste opp alle bildene fra for 

eksempel et album, kan du trykke på valget Alle

som du finner i venstre hjørne.

Legge til bilder i fotoboken
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➢ Når du har valgt bildene du ønsker å bruke i 

fotobokprosjektet må du trykke på Legg til 

bilder nede i høyre hjørne slik at bildene lastes opp til 

fotobokprosjektet (se bilde på forrige side).

➢ Når bildene er lastet opp vil de legge seg i menyen 

til venstre under Mine Bilder i redigeringsprogrammet.

➢ Hvis du ønsker å se bildene i en større visning 

kan du klikke på ikonet formet som fire 

rektangler     som du finner rett under knappen Last 

opp bilder.

➢ Om du ønsker å endre rekkefølgen på visningen av 

bildene kan det gjøres ved å klikke på antall bilder. 

Legge til bilder i fotoboken
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➢ For å legge inn bildene i fotoboken kan du enten 

dra over bildet til ønsket plassering eller klikke en 

gang på en bildeplassholder, for så å klikke en 

gang på bildet i menyen til venstre. 

Om du velger å dra over bildet kan du velge å 

dra bildet inn i en av de ferdige bilderammene 

eller dra det over til ønsket plass på 

siden. 

➢ Det er ikke nødvendig å bruke de ferdige 

oppsettene i fotoboken. Dersom du drar bildet 

over uten å legge det i en bildeplassholder, vil 

bildet beholde sitt originale format.

Legge til bilder i fotoboken
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Etter at bildene er lagt inn i fotoboken kan du 

tilpasse størrelse og utsnitt.

➢ For å endre størrelse uten å endre format klikker 

du på bildet, og drar i et av hjørnene for å gjøre 

det større eller mindre.

➢ For å beskjære bildet kan du dra i sidene (ikke 

hjørnene). 

➢ Om du ønsker å justere utsnittet kan dette gjøres 

ved å klikke og dra i den hvite sirkelen       midt på 

bildet og dra det opp/ned frem/tilbake for ønsket 

utsnitt. 

Tilpasse bildene i fotoboken
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➢ I verktøymenyen (klikk først på et bilde) kan 

du også endre plasseringen på bildet (plasser 

fremst eller bakerst), legge på filter (sort/hvitt eller 

sepia), rotere, speile, eller slette det fra siden. 

➢ Funksjonen Bytt kan du trykke på dersom du 

ønsker å bytte plassering på to bilder. Etter at du 

har trykket på Bytt velger du det andre bildet eller 

bildeplassholderen du ønsker å bytte mellom.

➢ Ønsker du fri rotering av bildet kan du klikke, 

holde inne og dra i ønsket retning på den blå 

pilen over bildet.

Tilpasse bildene i fotoboken
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Når du setter inn bilder i fotobokprosjektet kan du 

oppleve at bildene endres noe i lys og farge. 

Dette kommer av den automatiske 

bildeoptimaliseringen som blir lagt på bildene.

➢ Om du ikke ønsker at vi skal produsere med den 

automatiske bildeoptimaliseringen kan du slå den 

av ved å klikke på bildet, velge «Filter» i den svarte 

verktøymenyen og så velge «Original».

➢ Om du ønsker å slå av den automatiske 

bildeoptimaliseringen for alle bildene i 

fotobokprosjektet kan du klikke på      i 

toppmenyen. 

Tilpasse bildene i fotoboken
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For å legge inn tekst i fotoboken kan du enten 

benytte deg av de ferdige tekstboksene som ligger på 

enkelte sider, eller legge inn en ny tekstboks.

➢ Du kan legge inn ny tekstboks ved å trykke på i 

menyen øverst til venstre.

➢ Tekstboksen vil plassere seg midt på siden. Men du kan 

flytte den ved å klikke og dra den til ønsket plassering.

For å skrive inn tekst må du klikke på tekstboksen i 

fotoboken. Klikk på Rediger i verktøymenyen. Det vil 

da komme frem et nytt vindu du kan skrive i. Her 

kan du også endre skrifttype, størrelse eller 

farge. Ønsker du å justere størrelsen på tekstboksen kan 

det gjøres ved å dra i sirklene på sidene av tekstboksen.

Legge til tekst i fotoboken
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Det er mulig å endre oppsettet på enkeltsider i fotoboken.

➢ Du kan enten justere bildene manuelt eller trykke 

på Oppsett i menyen til venstre for å finne et egnet oppsett. 

➢ Når du har funnet ønsket oppsett kan du klikke på det, 

eller klikk og dra ønsket oppsett over på siden i fotoboken.

➢ Hvis du har lagt bilder på sidene vil disse endre plassering 

automatisk.

Hvis du trykker på de to pilene i den turkise firkanten 

på siden av fotoboken vil programmet automatisk lage et 

oppsett for deg. På denne måten kan du teste ulike 

sideoppsett på siden. Du kan trykke flere ganger om du ikke 

er fornøyd med forslaget.

Endre oppsett i fotoboken
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➢ Hvis du ønsker å ha et bilde som bakgrunn kan du klikke på 

den grå sirkelen med tre prikker på det aktuelle bildet, i 

bildeoversikten på venstre side, og velge Angi som bakgrunn.

➢ Hvis du ønsker en annen type bakgrunn eller vil legge inn 

Cliparts, kan du klikke på Bakgrunner eller Cliparts helt til venstre i 

programmet. Her kan du bla gjennom utvalget ved å velge et 

tema øverst, og deretter scrolle/bla nedover.

➢ Når du finner en ønsket bakgrunn eller clipart kan du ta tak i 

motivet og dra det over på ønsket side i fotoboken.

Legge til bakgrunner og cliparts
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Det er mulig å legge til rammer eller masker på 

bildene. 

➢ En maske er et filter som kan endre formen på bildet.

➢ En ramme kan beskjære utsnittet på bildet noe.

➢ Du legger inn ramme eller maske på et bilde ved å 

finne ønsket ramme eller maske i kategorioversikten og 

dra det over på bildet du vil benytte det på.

Legge til rammer og masker på bilder
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➢ For å legge til ekstra sider må du enten trykke på +

(Legg til sider) som du finner i minivisningen mellom 

de doble sidene, eller ved å trykke på Sider oppe i 

menyen ved siden av bildeplassholderen. 

Når du trykker på pluss-tegnet (+) vil du få spørsmål 

om hvor mange sider du vil legge til.

➢ Merk at det kun er mulig å sette inn dobbeltsider, 

det vil si at det ikke er mulig å legge inn ekstra sider 

før side en, eller etter siste side i fotoboken.

Redigere sider i fotoboken
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Om du har mer enn 24 sider i fotoboken og ønsker å slette 

sider kan det gjøres ved å stå på den doble siden du ønsker 

å slette. 

➢ Trykk enten på papirkurv-ikonet over minivisningen.

➢ Eller du kan klikke på Slett sider ikonet oppe i menylinjen 

ved siden av Legg til sider. 

Merk at du ikke kan slette en og en side. Det er kun mulig å 

slette doble sider.

Sider i fotoboken som er tomme, uten innhold, vil bli 

produsert ved bestilling. 

Redigere sider i fotoboken
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Om du i etterkant ønsker å endre plassering på en dobbeltside i fotoboken kan det gjøres ved å klikke og dra 

den doble siden i minivisningen under fotoboken. Når du har kommet til ønsket plassering kan du slippe den 

doble siden slik at den legger seg på ny plassering.

Redigere sider i fotoboken
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➢ Når du er ferdig med fotoboken er det viktig at du lagrer 

prosjektet og deretter tar en rask kikk igjennom fotoboken 

ved å trykke på Forhåndsvisning. Forhåndsvisningen viser 

produktet tilnærmet likt slik det vil bli på trykk.

➢ Om alt er i orden kan du gå videre til bestilling ved å 

trykke på Legg i handlekurv. 

➢ Etter at du har trykket på Legg i handlekurv får du 

mulighet til å velge lin eller skinnomslag, fargen på dette, 

og du kan legge til en tittel på omslaget dersom du har 

valgt standard omslag.

Bestille fotoboken
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Du vil også få mulighet til å velge papirtype, glanset papir 

eller standard semi-matt papir.

➢ Merk at hvis du ikke ønsker å ha glanset papir må du 

klikke på Nei takk!

➢ Glanset: For glanset papir blir alle sidene belagt med en 

UV-folie som gir en glanset overflate og kan 

sammenlignes med følelsen av å se og kjenne på 

vanlige bildefremkallinger med blank overflate. Bildene i 

fotoboken på glanset papir gir ofte mer kontrast og 

fargemetning enn standard papir.

➢ Standard: Standard papir har en silkematt overflate som 

gir lite gjenskinn (se øverste del av bildet).

Bestille fotoboken
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Når du har klikket på Fortsett vil du få opp et 

utvalg av produkter som du kan kjøpe til en 

spesialpris.

➢ Merk at det er ikke mulig å bytte til andre bilder 

enn de som er foreslått. 

➢ Du kan endre størrelsen ved å klikke på Tilpass.

➢ Hvis du ikke ønsker å legge til noen av disse 

produktene kan du trykke på Fortsett.

Bestille fotoboken
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➢ I handlekurven vil du se en forhåndsvisning av fotoboken samt dato og klokkeslett for når fotoboken ble lastet opp. 

➢ Til høyre for oversikt over pris kan du endre antall kopier av fotoboken eller fjerne fotoboken fra handlekurven. 

Merk at om du ønsker å redigere fotobokprosjektet kan dette kun gjøres via Mine Prosjekter. Vi anbefaler at du fjerner den 

versjonen av fotobokprosjektet du alt har lagt i handlekurven slik at du er sikker på at du bestiller riktig versjon av prosjektet. 

Bestille fotoboken
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