
 

Kom igång med 
STOP MOTION STUDIO 

app för animation 
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STARTA APPEN 

Börja med att ladda ner appen, den finns på t ex App 
Store eller Play Butik. 

Stop Motion Studio fungerar till de flesta mobiltelefoner och plattor. 
Gratisversionen innehåller det mesta som behövs, men det finns även fler 
funktioner att köpa till. 

Det är ganska lätt att lära sig att använda appen för att skapa sina egna 
animerade filmer. Men det behövs lite övning. 

Skapa en ny film genom att klicka på ”New Movie”. 
Du behöver inte spara filmen under arbetet, det sker automatiskt. 
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TA FOTON 

Nu ser du bilden som ska animeras. Klicka på kameran i högra hörnet. 

Klicka på det viktiga i bilden för automatisk fokus- och 
ljusinställning. Gör detta innan varje nytt foto för att vara säker på att bilden blir 
bra.  
(Det går att ställa in kameran manuellt på de tre strecken med prickar, men att 
klicka på det viktiga i bilden fungerar oftast bättre och är enklare.) 
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Fotografera med den röda knappen. Flytta figurerna lite mellan varje foto.  
Ta gärna 10 bilder utan att flytta i början och slutet så att det blir en liten paus 
innan och efter rörelser. 
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Detta reglage styr onion-skinning, så att den sista tagna bilden syns under nästa 
bild som ska tas i kameran. Dra i punkten för att aktivera. Detta är bra för att se 
hur mycket objekten bör flyttas till nästa steg. 

Men det kan samtidigt vara svårt att se hur den nya bilden blir, och lätt att missa 
om något blir fel, t ex om bilden är oskarp eller fingrarna kommer med. För 
nybörjare är det oftast bättre att inte använda denna funktion. 

Ibland kan reglaget råka hamna i botten så att bara senaste bilden visas, inte 
den nya. Då syns inte förflyttningarna i bilden. Ställ då tillbaka det på mitten för 
att se båda bilderna, eller i toppen för att bara se bilden i kameran. Testa om 
bilden i kameran visas genom att vifta med fingrarna framför kameran. 

Onion-skinning är en bra hjälp om bilderna har flyttats, t ex om arbetet sker vid 
olika tillfällen så att bilderna måste plockas undan emellan. Då går det att passa 
in så att bilderna ligger exakt där de låg innan arbetet pausades. 
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TITTA OCH REDIGERA 

Gå tillbaka till en översikt av filmen med pilen i högerhörnet.  

Spela filmen med play knappen. Titta igenom filmen ofta under arbetet och 
kontrollera att allt ser bra ut. 
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Det är vanligt att någon bild är oskarp eller att fingrarna syns. Klicka på den 
felaktiga bilden i den undre raden. 

Klicka på papperskorgen för att radera den markerade bilden. Enstaka bilder 
som raderas påverkar inte filmen så mycket. Men är många bilder dåliga är det 
bättre att göra om animationen. 
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Det är möjligt att kopiera bilder och klistra in dem, för att till exempel få en längre 
paus. Men det är ganska bökigt. Det är enklare att ta rätt antal bilder i rätt 
ordning från början. 
 

Ångra senaste åtgärden med back-pilen. 
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Ändra filmens hastighet genom att klicka på kugghjulet. 

Välj hastighetsmätaren. Scrolla för att välja antal bilder per sekund. Done för att 
komma tillbaka till tidslinjen. 

Ju färre bilder per sekund, desto långsammare och hackigare blir filmen. 5 
brukar vara lagom i början. För riktigt bra flöde välj fler bilder per sekund och 
flytta figurerna i mycket små steg. 
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SPELA IN LJUD 

Det är bra med en mikrofon som kopplas till telefon eller platta, men inte 
nödvändigt. Det viktigaste är att det är helt tyst där du spelar in ljudet. 
Tänk på att planera ljudet när du tar bilderna, det behövs många bilder för tiden 
en dialog eller voice-over tar. 

Markera bilden där du vill att ljudet ska starta. Ljudet går inte att flytta i 
efterhand.  Men det går att spela in flera olika ljudklipp. Klicka på mikrofonen för 
att spela in. 
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Record. Vänta på nedräkning. Spela in ljudet. 

Stop när inspelningen är klar. Play för att lyssna. Done för att spara 
inspelningen. Cancel tar bort ljudet. 
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Ljudet fäster till en bild. Klicka två gånger på bilden med noten för att redigera. 
Välj audio för att redigera ljudet. 

Välj saxen och dra i reglagen för att klippa i början och slutet av ljudet. Du kan 
också ändra volym, hastighet och lägga på filter för särskilda effekter. Done för 
att spara ändringarna. Delete för att ta bort ljudet. 
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TEXTER 

I betalversionen av appen går det att lägga till texter under plus-tecknet.  
Men det går bra att göra texter till filmen själv, stilla eller genom att skriva eller 
flytta en bokstav i taget. Tänk på att ta många bilder så att texterna hinner 
läsas. 
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EXPORTERA NÄR FILMEN ÄR FÄRDIG 

Klicka på pilen i vänstra hörnet för att komma tillbaka till startsidan. 

Klicka på filmen för att komma tillbaka till tidslinjen. Longpress för att se menyn 
där du kan exportera din film. Export movie för att exportera. 
Du kan gärna ge filmen ett namn först. 
Obs! Se till att du inte raderar filmen av misstag här. Delete tar bort alltihop. 
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Save video sparar din film som en egen fil i bildbiblioteket. Därifrån kan du 
skicka den eller lägga upp den på sociala medier. 
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Förvaltningen för kulturutveckling 
KLANGFÄRG 
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