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nr 2 - 2002 

 

Animasjon på data, via Jasc software, Pain Shop Pro/Animation Shop 

Av Kristin Aasgaard 

 
Dette er programvare som i likhet med 

Photoshop /ImageReady gir gode 

muligheter for animasjon. 

 
Animation Shop kan åpnes fra File- 

menyen i programmet Paint Shop Pro, 

eller fra Startmenyen på skrivebordet. 

 
Velg NY animasjon 

(kan også velges under File - de fleste 

operasjoner kan foretas på ulike måter) 

 
Her velger du størrelsen på animasjons- 

rutene, eller det som til stutt blir "filmruta". 

Det er greit å velge transparent bakgrunn 

når vi senere skal flytte elementer rundt i 

"filmruta". Når du klikker OK, kommer det 

opp en animasjonsrute på skjermen. 

 
Velg meny: Animation > Isert Frames. Her 

velges enten rammer fra fil, eller "Empty 

Frames". Hvis du velger tomme rammer, 

må du ta stilling til antall og hvor 

de skal plassers. I ruta "Frame delay time", 

bestemmes visningstid pr. bilderute i 

animasjonen. 

"Avspillingstiden" kan bestemmes for hver 

enkelt bilderamme senere i arbeids- 

prosessen. 

Da velges: Animation > Frame Properties 

 
Når du klikker OK, ligger alle rutene etter 

hverandre. Det ser fremdeles ut som om 

det bare er en rute i animasjonen. Ta tak i 

bilderammen med markøren og dra ut til 

høyre. Da vil du få fram rutene som vist i 

illustrasjonen. 

Med verktøyet kan du tegne direkte i 

animasjonsrammene. 

 

 
Verktøylinja: 

Med den hvite pilen aktiviserer du en ramme. Forstørrelsesglasset forstørrer / forminsker en ramme og pipetten 

brukes til å plukke opp en farge. Pensel, viskelær, malebøtta og tekst er vanlige tegne- og tekstverktøy. 

I linja over verktøyene kan du gjøre valg i forhold til penselstørrelse m.m. 

 
I stedet for å sette inn mange tomme ruter i animasjonen som vi beskrev ovenfor, kan du velge å tegne et motiv i 

den første ruta, og deretter klikke Duplicate (3) Med flytteverktøyet (to piler som danner er kors), kan du flytte 

motivet innenfor animasjonsrammen. 

Dersom du aktiviserer "Toggle Onionskin Preview" (4), vil du få informasjon om hvor motivet befant seg i fore- 

gående ramme. 

 
For å se på animasjonen: Klikk på "View animation" (5), og klikk på nytt for å stoppe den. 
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Tegneverktøyet er begrenset i Animation Shop, så det er best å tegne i Paint Shop Pro. 

Åpne et nytt ark i Paint Shop Pro og tegn figuren som skal bevege seg. Lagre bildet, kall det for eksempel 

fig1. Tegn videre på bildet, f eks slik at armer eller ben er i en ny posisjon. Lagre dette bildet, f eks som fig1b. 

(om "gå -bevegelse" og forflytning fra ramme til ramme, se beskrivelsen av animasjon i Photoshop) 

 

 
 

File > Jasc Software Products > Launch Animation Shop 

Velg: File > New, deretter setter du inn et ønskelig antall tomme ruter. (Det er ingen sak å sette inn 

nye ruter eller slette under veis. Derfor er det ikke så nøye med antall ruter du velger å sette inn i starten) 

Åpne fig1 og fig1b. 

Klikk ikonet for "Propagate paste" (1) på menyen. 

Marker den ruta du vil sette fig1 inn i med den hvite pila. 

Trykk ned Ctrl-tasten på tastaturet og dra fig1 inn i ruta med musetasten (slipp opp 

musetasten før du slipper opp Ctrl-tasten). 

 
Gjenta prosedyren med fig1b. i rammen ved siden av, og fortsett slik til alle rammene er fylt. Tegn gjerne 

inn flere detaljer som forandrer seg etterpå. Malebøtta kan benyttes til å fylle inn bakgrunnsfarge etter at 

alle figurene er plassert i ønskelig posisjon innenfor hver animasjonsrute. 

 
I vår animasjon åpnet vi flere bilder av tegnete figurer og "dro" dem inn i animasjonen ved hjelp av 

"Propagate paste". 
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Gradvis forandring mellom to bilderammer 

Marker de to bildene i animasjonen der du vil legge inn en gradvis forandring. Velg fra menylinja: 

Effects> Insert Image Transition. Du får ulike valg i dialogboksen som kommer opp og dessuten 

mulighet til forhåndsvisning. 

 
 

 
 
 

 


