
Vejledning til Photofiltre nr.183
Side 1 

Udskrive et billede i bestemt størrelse f.eks. 18 x 24 cm

Denne vejledning er lavet af Bent Nielsen, Korsør.  juni. 2017

Vi kan jo alle sammen udskrive 
på et A4 papir, men hvad nu 
hvis et foto skal ha’ et bestemt 
mål ?
Foto har jo et mål i PIXELS 
hvor størrelser på foto regnes i 
CM.
Man kan jo forsøge sig frem.
Hvis man blot udskriver et foto 
vil det i de fleste tilfælde fylde 
hele A4 siden.
I sådan et tilfælde vil jeg bruge 
LibreOffice Draw til 
opsætning. 
De fleste kameraer optager jo i 
2:3 format.
I dette tilfælde skal billedet 
være en bestemt størrelse 
nemlig 18x24cm og det er jo 
3:4 format.
Billedet skal altså først ændres 
i selve størrelsen i Photofiltre.

Her et billede jeg har taget i 
Odense Zoo.
Det er i højformat. Mine foto er 
2:3 format og i pixels er de 
mere end rigelig store – de er 
4000 x 6000 pixels. Så i 
forvejen kan man godt 
nedsætte det lidt i størrelse.

Men billedet er 2:3 format så 
det skal ændres til 3:4 format 
som 18x24 cm er.



Vejledning til Photofiltre nr.183
Side 2 

Udskrive et billede i bestemt størrelse f.eks. 18 x 24 cm

Denne vejledning er lavet af Bent Nielsen, Korsør.  juni. 2017

Vi skal bruge værktøjet som når 
man beskærer så rektanglet 
skal være aktiveret

Tegn nu en ramme med musen 
så det dækker hele billedet. 

Men rammen er jo stadig 
ligesom billedet 2:3 format

Tryk nu på ikonen 4:3



Vejledning til Photofiltre nr.183
Side 3 

Udskrive et billede i bestemt størrelse f.eks. 18 x 24 cm

Denne vejledning er lavet af Bent Nielsen, Korsør.  juni. 2017

Man kan nu se at rammen har 
rykket sig forneden.

Nu skal rammen så lige rykkes 
ned i bunden i dette tilfælde.
Det gøres nemmest med 
piletasten

Nu er rammen rykket ned hvor 
den skal være i dette tilfælde. 

Højreklik nu i rammen og vælg
Beskær billede 

       2:3                    3:4 

Her kan du så se forskellen på 
2:3 format og 3:4



Vejledning til Photofiltre nr.183
Side 4 

Udskrive et billede i bestemt størrelse f.eks. 18 x 24 cm

Denne vejledning er lavet af Bent Nielsen, Korsør.  juni. 2017

Vi skal nu over i programmet 
LibreOffice Draw og starte 
med en tom A4 side.

Vi skal så til lave en størrelse 
der er 18 x 24 cm ved hjælp af 
et rektangel og hjælpelinjer

Vi skal nu bruge dette værktøj, 
et rektangel

Tegn nu med musen et 
rektangel på den tomme A4 
side. 
Højde og bredde betyder ikke 
noget



Vejledning til Photofiltre nr.183
Side 5 

Udskrive et billede i bestemt størrelse f.eks. 18 x 24 cm

Denne vejledning er lavet af Bent Nielsen, Korsør.  juni. 2017

Klik nu på rektanglet så der er 
”håndtag” på.

Før nu musen ind i rektanglet.
HØJREKLIK så kommer der en 
menu frem.
Her vælger du
Placering og størrelse 

Der kommer nu dette vindue 
frem.
Det eneste man skal 
koncentrere sig om er 
Størrelse. 

Bredde her skriver du 18 

Højde her skriver du 24  

Tryk så OK



Vejledning til Photofiltre nr.183
Side 6 

Udskrive et billede i bestemt størrelse f.eks. 18 x 24 cm

Denne vejledning er lavet af Bent Nielsen, Korsør.  juni. 2017

Rektanglet er nu nøjagtig det 
mål det skal være. Det ligger 
sandsynligvis uden for A4 
siden. Og skal derfor flyttes 
med musen ind på ”papiret”

Man placerer det så manuelt 
nogenlunde i midten på papiret



Vejledning til Photofiltre nr.183
Side 7 

Udskrive et billede i bestemt størrelse f.eks. 18 x 24 cm

Denne vejledning er lavet af Bent Nielsen, Korsør.  juni. 2017

Nu skal der sættes hjælpelinjer ind på siden. Det gør man ved at føre musen op 
i linealen foroven. Holde museknappen ned. Musepilen bliver nu til en 
dobbeltpil. Man trækker så en vandret stiplet linje ned og sætter den på kanten 
af rektanglet. Man skal altså sætte 2 vandrette hjælpelinjer på en foroven og en 
forneden

Det samme gøres 
fra venstre side, 
så man sætter 2 
lodrette 
hjælpelinjer på



Vejledning til Photofiltre nr.183
Side 8 

Udskrive et billede i bestemt størrelse f.eks. 18 x 24 cm

Denne vejledning er lavet af Bent Nielsen, Korsør.  juni. 2017

Aktiver nu det blå rektangel så 
der er ”håndtag” på.

Vi skal nemlig ikke bruge 
rektanglet mere. Så du kan nu 
trykke på Delete knappen.

Vi har nu kun de 4 hjælpelinjer 
som har målet 18 x 24 cm. 

Vi skal nu tilbage til vores foto i 
Photofiltre 

Højreklik nu i den blå ramme i 
toppen på billedet så kommer 
der en menu frem.
Her vælger du 
Kopier



Vejledning til Photofiltre nr.183
Side 9 

Udskrive et billede i bestemt størrelse f.eks. 18 x 24 cm

Denne vejledning er lavet af Bent Nielsen, Korsør.  juni. 2017

Skift nu tilbage til Draw

Højreklik nu på siden.
I menuen der kommer frem 
vælges Sæt ind.

Billedet bliver nu sat ind på 
siden.
Men det er jo lidt for stort

Så start med at sætte fotoet 
på plads så det passer 
foroven og i venstre side med 
hjælpelinjerne.

Når billedet bliver sat ind er der 
små grønne ”håndtag” på 
billedet.

Nu bruger vi musen.
Før musen ned til hjørnet på 
det grønne mærke. Når 
musepilen bliver til en skrå 
dobbeltpil holder du 
musetasten nede. 

Nu ”skubber du så billedet ind 
så denne side af billedet nu 
passer til hjælpelinjerne



Vejledning til Photofiltre nr.183
Side 10 

Udskrive et billede i bestemt størrelse f.eks. 18 x 24 cm

Denne vejledning er lavet af Bent Nielsen, Korsør.  juni. 2017

Nu er billedet placeret så det 
nu passer til de hjælpelinjer vi 
lavede

Det vil sige at billedet der bliver 
printet ud nu vil nøjagtig være 
18 x 24 cm

Så tilbage er der nu kun at 
printe billedet ud.
Hjælpelinjerne kommer IKKE 
med udprintet



Vejledning til Photofiltre nr.183
Side 11 

Udskrive et billede i bestemt størrelse f.eks. 18 x 24 cm

Denne vejledning er lavet af Bent Nielsen, Korsør.  juni. 2017

Hvis det nu er et billede der er 
taget normalt på Landskab – 
altså vandret, kan man gøre på 
2 forskellige måder.

Man kan dreje billedet i 
fotoprogrammet

Men man kan også lægge A4 
siden ned i DRAW.
HØJREKLIK på A4 siden
Her vælger du Side 
Og Sideopsætning 

Her vælger du
Liggende i stedet for. 

Ellers er proceduren den 
samme som fotoet på højkant
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