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Zo maak je een stripverhaal met Bitstrips.
Om met Bitstrips te kunnen werken is het handig om
eerst een account aan te maken.
Je kunt het stripverhaal later dan opslaan en versturen
aan vrienden of klasgenoten.

Zo maak je een account aan.
1. Surf naar: http://www.bitstrips.com/
2. Klik linksonder onder het rode woord Bitstrips op het woord “About”.
3. Klik in het lichtblauwe venster op “Sign up now”.
4. Voer een username, een password, een emailadres en de Security Check in.
!!!! Onthoud emailadres en password, die heb je later nodig om in te loggen.
5. Vink aan “I have read ………..” en klik op “Sign up now”.
6. J e ontvangt nu een mail in je mailbox.
7. Klik in die mail op de link om jezelf te registreren.
8. J e kunt nu inloggen op Bitstrips en een stripverhaal maken.

Zo maak je een character (= stripfiguur).
1. Surf naar: http://www.bitstrips.com/
2. Log in door aan de linkerkant je emailadres en password in te voeren en te klikken op “Login”.
3. Klik aan de linkerkant in het vak onder het rode woord “Create” op het woord “Character”.
4. Klik in het tekstveld “Character Name” en voer een naam in voor je stripfiguur.
5. Klik op het vraagteken.
6. Geef aan of je stripfiguur een man of een vrouw moet worden door te klikken op het hoofd bij
Boy of Girl.
7. Kies een huidskleur, een haarkleur en een uiterlijk.
8. Verander het uiterlijk naar wens door in de bewerkingsbalk bovenin te klikken op het
lichaamsdeel en een keuze te maken uit de getoonde voorbeelden.
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9. Klik bovenin op het tabblad “Body” en bepaal de gewenste lichaamsvorm door te klikken op de
rondjes.
10. Geef je stripfiguur de gewenste kleding door in de bewerkingsbalk bovenin te klikken op een
kledingstuk een keuze te maken uit de getoonde voorbeelden.
11. Bepaal de richting van het lichaam door bij je stripfiguur te klikken op de pijlen.
12. Klik op het tandwiel onder het woord “Colour” (het uitstekende tabblad onderaan) en breng de
gewenste wijzigingen aan in je stripfiguur.
13. Klik rechts bovenaan op het groene tabblad “Save” om je zelfgemaakte stripfiguur op te slaan.

Zo maak je een stripverhaal.
1. Klik links onder het rode woord “Create” op het woord “Comic”.
2. Links onder het tabblad “Comic Builder” worden de collecties met stripfiguren genoemd.
3. Klik op een collectie om die te tonen. Je zelfgemaakte stripfiguur vind je terug bij “My
characters”.
4. Kies een of meer stripfiguren en sleep die naar het eerste venster.
5. Klik op het tabblad “Scenes”, kies een gewenste achtergrond en sleep die ook naar het eerste
venster.
6. Doe hetzelfde bij “Props” “Furniture” “Effects” “ Shapes” en “Outfits”.
7. Breng wijzigingen aan in je eerste venster met behulp van de knoppenbalk onder de vensters.
8. Klik op het tabblad Lay Out en bepaal het aantal vensters van je stripverhaal.
9. Klik op het tabblad “Art library” voor meer toevoegingen.
10. Klik op het tabblad “Text bubbles”, kies een tekstballon en sleep die naar een stripfiguur.
11. Klik op een tekstballon en voer een tekst in.
12. Wil je nog wijzigingen aanbrengen in je stripfiguren of toevoegingen klik dan op het tabblad
“Control”. Klik op het stripfiguur of de toepassing die je wilt veranderen en breng de wijziging
aan m.b.v. de balk bovenin.
13. Wil je het contrast en de helderheid en dergelijke van je stripfiguren veranderen klik dan op het
tabblad “Filters”. Klik op het figuur of de toepassing die je wilt veranderen en breng m.b.v. de
schuifbalken de gewenste wijzigingen aan.
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14. Stel je eigen stripverhaal samen door op dezelfde manier de overige vensters te vullen.
15. Sla je stripverhaal op door te klikken op de rode knop met het woord “Save”.

Zo deel je je stripverhaal met anderen.
1. Klik onder het linker venster op het icoontje van een zendmast met daaronder de tekst “
share” ( links naast het icoontje van een rode vlag).
2. Noteer achter het woord “To” het e-mailadres van de persoon die je je strip wilt toesturen.
3. Noteer achter het woord “Message” eventueel nog een korte tekst.
4. Klik tot slot op de knop “Send it”.
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