
 

 
1 

Öppna programmet Pixlr.com 

Det finns mängder av funktioner och finesser i det webbaserade 

bildredigeringsprogrammet Pixlr. I den här handledningen går jag igenom 

hur du startar programmet, importerar och sparar ett foto, beskär ett 

foto, avfärgar ett färgfoto samt redigerar ljusstyrka och kontrast. 

Du hittar till Pixlr genom att skriva in pixlr.com i din webbläsares 

adressfält, eller genom att klicka på länken här ovan. Du kommer då till 

pixlr´s startsida där du kan välja vilken typ av redigering du vill öppna. I 

den här handledningen kommer vi använda oss av ”open Pixlr editor 

(Advanced)” 

 
När du klickat på “open Pixlr editor (Advanced) kommer du till startsidan 
på redigerinsprogrammet som ser ut så här:
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Importera och spara  

Här får du upp en dialogruta där du kan välja att ”skapa en ny bild”, 

”öppna en bild från din dator”, ”öppna en bild från en URL” eller ”öppna en 

bild från bildbiblioteket”. Eftersom vi vill redigera ett foto vi själva tagit 

med vår digitalkamera väljer vi att ”öppna en bild från din dator”. Vi letar 

reda på mappen som vi har sparat fotot i och dubbelklickar på det 

aktuella fotot som ska redigeras. 

 

Råkar du öppna fel foto klickar du på det lilla röda krysset i högra 

hörnet på själva fotot och den första dialogrutan dyker upp igen. När du 

har importerat ditt foto som du vill redigera så ser det ut så här: 
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För att spara ett foto i Pixlr går du in 

i den övre menyraden och väljer längst 

till vänster Arkiv – Spara. Du får nu upp 

en dialogruta med olika alternativ för 

hur och vart du vill spara ditt foto. 

Eftersom det här ett foto som vi kommer 

att redigera och arbeta vidare med, 

väljer du att spara den på Min dator. 

Ändra namnet på fotot, så att du 

behåller både originalbilden och den redigerade bilden. Som filformat 

rekommenderas JPEG, om du vid ett senare tillfälle vill använda ditt foto 

på webben. Klicka därefter på ok och du får välja vart du vill spara 

bilden. Spara bilden i en mapp som du lätt hittar tillbaka till. I 

instruktionsfilmerna sparar vi fotot i mappen Foto som vi skapat på 

skrivbordet. 

 

Du har nu startat bildredigeringsprogrammet Pixlr, importerat ett foto 

och sparat den. 

Presentationsfilm – Öppna, importera och spara 

http://www.mariapim5.weebly.com/ 
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