Jouwweb – Afgeronde
hoeken
Afbeeldingen met afregonde hoeken maken
Voor Jouwweb een afbeelding aanpassen met
afgeronde hoeken en randen.
Peter Franke
1-2-2015

Jouwweb – Afgeronde hoeken
Met een gratis programma op het internet kan je foto's wijzigen zodat deze afgeronde hoeken
krijgt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De ronding is in te stellen
Je kan instellen welke hoeken je aferond wilt hebben
Je kan de kleur en de dikte van de rand instellen
Je kan de achtergrondkleur instellen
De afstand, vaagheid(blur)
aagheid(blur) instellen
De afmeting van de foto aanpassen
Het maximale formaat is 1500px. Alle grotere foto's worden verkleind.

De website heeft nog vele andere mogelijkheden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Emboss
Calendar
Stripe Frame
Printed Photo
Combine images
Embossed Line Frame
Add Text
Crop

http://www.quickpicturetools.com/en/
Voorbeelden:
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Voorbeeld:



Open de website http://www.quickpicturetools.com/en/
Kies voor 'Rounded Corners'



Kies voor 'Load an image'
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Begin met de instellingen. Geef eerst aan welke welk formaat je wilt gaan maken.



In dit voorbeeld maak ik de afbeelding 00x331 pixels



Vervolgens kan je als de foto groot is, het beeld wat aanpassen zodat je de gehele
foto in beeld krijgt





Geef vervolgens aan op welke hoeken je de afronding wilt toepassen
Geef aan het percentage van de afronding (In voorbeeld 20%)
Geef aan de dikte van de rand (In voorbeeld 1)







Geef vervolgens in of je een schaduw wilt (In voorbeeld groen)
Geef de Blur (onscherpte) in
Geef de Distance( Afstand) in
Geef de Opacity (ondoorzichtigheid) in
Als je er voor kiest de afbeelding op te slaan als PNG kan je ook kiezen voor een
transparante achtergrond.




Kies in welk formaat je de afbeelding wilt opslaan
.. en tenslotte kies voor 'Generate image'
De naam van het bestand kan je daarbij aanpassen zodat het origineel niet verloren
gaat.
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