
Leiðbeiningar fyrir Green screen með ipad. 

Taka upp stutt myndskeið af því sér til að hafa inni í myndinni. Taka upp með 
ipadinum í grænskjá-aðstöðunni. Hér eru leiðbeiningar af öllu ferlinu.  

1. Klára teikniverkefni, teikna og lita í ipad inni í Procreate ef maður vill og taka ljósmynd eða 

vista sem JPEG 

        

 

2. Taka upp myndskeið með myndavélinni í ipadinum og grænskjá í 

bakgrunni.  

 

3. Klippa myndskeiðið til (Edit – taka allt sem er aukalega í kring) 

 

4. A) Laga stærðina á myndskeiðinu inni í Keynote (minnka til að hún passi við teikninguna 

þegar sett er í imovie með því að minnka myndina). B) Gera bakgrunn „no fill“ með því að ýta 

á pensilinn og velja Background og þar merkja við „no fill“ þá sést bara myndskeiðið. C) 

Exporta eða flytja út myndina með því að velja punktana í efra hægra horni, Export og velja 

þar Animated GIF. Merkja við Transparent background og ýta á Export. Ýta á Share og velja 

Save Image.  

 

 

            
 

 



5. Setja myndina af teikniverkefninu inn í Imovie.  

A) Velja Start new Project, velja þar Movie neðst til hægri.  

B) Næst velja mynd sem bakgrunn og ýta á Create movie neðst.  

C) Laga myndina til þannig að hún passi og taka af Ken Burns Enabled þannig að það sé í 

Disabled.  

 

6. Setja myndskeiðið af þér/hlutnum sem green screen yfir myndina með því að ýta á plúsinn 

efst í horninu, velja þar Video og velja myndskeiðið af þér í grænskjánum. Velja punktana og 

Green/Blue Screen. Svo þarf að velja myndskeiðið sem er af þér velja kassana með punktum 

á skjánum, færa þá til svo að öll myndin sjáist. 

    
 

 

 

 

7. Síðasta skrefið er að flytja út myndina og er það gert með því að ýta á Done efst uppi í vinstra 

horninu. Þá kemur möguleiki að flytja út með því að velja kassann með örinni út. Velja þar 

næst Save Video. Þá er myndin komin í Myndaalbúmið í ipadinum.  

 

 

 


