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Zo maak je een online legpuzzel van een eigen afbeelding.
Met JigZone kun je van eigen afbeeldingen op eenvoudige
wijze online legpuzzels maken.
De puzzels kunnen met anderen worden gedeeld door hen
het internetadres van de gemaakte puzzels te verstrekken.
Ook is het mogelijk om puzzels op te nemen op je eigen
website (embedden).
Hoe een en ander in zijn werk gaat staat hieronder stap voor
stap beschreven.

Zo maak je een account aan bij JigZone.
1. Surf naar http://www.jigzone.com
2. Klik linksonder, onder de tekst "My JigZone Space", op "Sign in".
3. Klik in het volgende scherm onder de knop "Sign in" op "New to JigZone .com? Click here".
4. Voer op het volgende scherm je naam, je e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord in en
klik op de knop "Continue".

5. Je hebt nu een account aangemaakt en kunt nu inloggen op JigZone.

Zo log je in op JigZone.
6. Surf naar http://www.jigzone.com
7. Klik linksonder, onder de tekst "My JigZone Space", op "Sign in".
8. Voer op het volgende scherm je e-mailadres en wachtwoord in en klik op de knop “Sign in”.
9. Je bent nu ingelogd en kunt nu je eigen legpuzzels maken.

Zo maak je een legpuzzel.
10. Log in op Jigzone zoals beschreven bij 6 t/m 9.
11. Klik achter 'My puzzles" op "Add Photo's".
12. Klik op "Bladeren".
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13. Zoek op je PC naar de afbeelding waar je een puzzel van wilt maken.
Let op: je kunt alleen jpg-bestanden en gif-bestanden gebruiken.

14. Klik op de knop "Openen".
15. Klik in het volgende scherm op de knop “Upload”.
16. Klik in het volgende scherm op “Edit details”.
17. Voer bij Photo-details achter “naam” een titel in voor je puzzel en achter “description”
een korte omschrijving.
18. Klik op de knop “Save changes”. Je puzzel is nu klaar.
19. Klik op “Open Puzzle” om je puzzel te spelen.
20. Klik in het volgende scherm op “Change cut” en kies het aantal stukjes waaruit je
legpuzzel moet bestaan.
21. Versleep de stukjes met ingedrukte linkermuisknop en maak de legpuzzel.

Zo mail je je zelfgemaakte legpuzzel naar een ander.
22. Log in op Jigzone zoals beschreven bij 6 t/m 9.
23. Klik op de puzzel die je wilt openen.
24. Klik in het volgende scherm op “Send as postcard”.
25. Kies onder “Choose a puzzle cut” uit hoeveel stukjes je puzzel moet bestaan.
26. Voer bij “To” de naam en het e-mailadres in van de persoon aan wie je de puzzel stuurt.
27. Voer bij “From” je eigen naam en e-mailadres in.
28. Als je dat wilt kun je bij “Your personal message” nog een kort briefje schrijven voor de
persoon die de puzzel krijgt.
29. Verwijder bij “Options” alle vinkjes.
30. Klik op de knop “Send now” en je puzzel wordt per e-mail verstuurd.
31. In de mail die de ontvanger krijgt staat een link. Als hij daar op klikt wordt de puzzel
geopend.
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Zo plaats je je puzzel op je eigen website.
32. Log in op Jigzone zoals beschreven bij 6 t/m 9.
33. Klik op de puzzel die je wilt openen.
34. Klik in het volgende scherm op “Embed / Link”.
35. Boven de afbeelding van jouw zelfgemaakte puzzel staat in de gele regel in een
lichtblauw veld een code.
Dubbelklik met linkermuisknop op die code zodat die wordt geselecteerd.
36. Klik met je rechtermuisknop in de blauw geselecteerde tekst en klik op “Kopiëren”
37. Ga naar je website en plak die tekst in de html-code van je website.
38. Sla de wijziging op en je puzzel staat op je website.
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