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Godt begyndt
For at begynde at lave et 
dukketeaterstykke, skal man 
trykke på "Press to Start".

Under "More Characters" 
kan man købe flere 
muligheder. For at kunne 
sætte egne billeder ind, skal 
man være opmærksom på, 
at man må tilkøbe det inde i 
programmet.

Under "Saved Shows" finder 
man sine gemte 
teaterstykker.



At vælge dukker
For at vælge en dukke 
trykker man på den, hvorved 
den bliver markeret.

Hvis man ønsker at tilføje et 
billede, man selv har taget 
eller vil tage i programmet, 
trykker man på "Add Actor 
from Photo". 

Her skal man være 
opmærksom på, at man skal 
tilkøbe muligheden, for at 
sætte egne billeder ind. Det 
kan man både gøre i 
startmenuen og her i denne 
menu.



Tilføj egne billeder

Når man trykker på "Add 
Actor from Photo" 
kommer denne mulighed 
op: man kan enten tage 
et billede direkte i 
programmet, eller man 
kan gå til kamerarullen 
og vælge et billede.



Vælg baggrund

Efter at man har valgt 
sine dukker, skal man 
vælge sin baggrund. 

Her gælder det 
samme: man kan 
vælge de muligheder, 
som allerede er i 
programmet, man kan 
vælge egne billeder fra 
kamerarullen eller man 
kan tage billeder 
direkte i programmet.



Menuer i dukketeater Ved at "hive" den anden 
snor bliver baggrunden 
skiftet ud med den 
anden baggrund man 
valgte tidligere.

Her optager 
man.

Her går man tilbage for 
fx at vælge flere dukker.

Her kan man gøre 
baggrunden større eller 
mindre. Det kan være 
nyttigt at baggrunden 
fylder hele billedet, da 
dukker, som står uden 
for baggrunden ikke 
bliver optaget med i 
stykket.



At spille 
dukketeater

Man kan lave 
dukketeater uden at 
optage, men for at 
optage trykker man, 
som før nævnt, på den 
røde knap. 

Man kan flytte rundt på 
dukkerne som man 
ønsker, og når man 
optager, bliver lyden 
også optaget.



At gemme sit teaterstykke

For at gemme sit stykke 
trykker man på disketten 
og skrive en titel. Nu er 
stykket gemt i 
programmet.

Nu får man så muligheden 
for at se stykket igen eller 
at eksportere stykket til 
kamerarullen. Det gøres 
ved at trykke på "Export".


