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EQ7 Tip van de dag (48) 
 

Wilt u foto’s importeren in vierkante 
blokken? Plaats uw foto op de ‘image 

worktable’ (foto werktafel) en knip er 
vierkant blok van om zo een vertekend 

beeld te voorkomen.  

Knip foto’s vierkant op de ‘image worktable’. 
 

U start op de foto-werktafel (image 

worktable) 
 /   

Ga naar het schetsboek en plaats een foto 

op de werktafel.  
 

Staat die nog niet in uw schetsboek, haal 
de foto dan op de volgende manier 

binnen. Klik op ‘Image’ en daarna op 
‘Import Image’. U kunt nu een foto op uw 
computer zoeken en die via het Windows 

menu importeren. (Klik op openen.) 

 

  

U plaatst nu een rechthoekige foto op de 

werktafel. Klik bij de linker werkbalk op 
‘Crop’ (afknippen). Boven de werktafel 

verschijnt nu een extra werkbalk. 

  
 

 

Width en Height geven de breedte en 

hoogte van de foto aan.  

Bij ‘Presets’ kunt u een maat kiezen 

waarin u de foto wilt hebben. Kiest u voor 
9 x 9 cm, dan verschijnt er een vakje van 
9 x 9 cm op de foto. Dit vakje kunt u met 

de muis verplaatsen om de juiste 
weergave te zoeken.  >  >  

Bij ‘Width / Height’ kunt u de maat ook 
verder handmatig aanpassen. 

 >  >  

Zodra u de foto naar tevredenheid heeft 
aangepast, klikt u op het groene rondje 
om het afknippen definitief te maken. sla 

de foto op in het schetsboek. 

 

 
Wilt u de originele foto weer terug 

hebben, klik dan op het blauwe rondje 
met de pijl. Heeft u eerst de groene knop 

gebruikt, dan kunt u niet meer terug naar 
het origineel. U zult deze opnieuw uit het 
schetsboek moeten halen. 

 

 


