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Tegneblok

Tegneblok, eller 
Drawing Pad som 
appen hedder i App 
Store, er et 
tegneprogram.

Man starter på en ny 
tegning ved at trykke 
på "Ny".



Her er de forskellige 
tegneregnskaber, som 
man kan benytte sig 
af. Hver enkelt findes i 
forskellige farver. Ved 
enkelte redskaber kan 
man også ændre på 
tykkelsen.

Man kan også viske 
ud og ændre det papir 
man tegner på. Det 
ser vi nærmere på på 
de følgende sider.

Tegneredskaber



Man har også mulighed 
for at vælge, hvor tyk 
ens viskelæder skal 
være, når man visker 
ud. Og man kan virtuelt 
krølle papiret sammen 
ved at trykke på det 
krøllede papir. Derefter 
bliver man spurgt, om 
man er sikker på, at 
man ønsker at smide 
ud.

Viske ud og starte 
på en frisk



Farver og billeder 
på papirarket

Man kan også ændre på, 
hvordan papiret skal se ud, 
inden man begynder at 
tegne. Man kan ændre på 
farven på papiret, eller 
vælge forskellige rammer, 
eller man kan finde et 
billede fra sin kamerarulle, 
som man ønsker at tegne 
ovenpå.



Man kan også sætte 
klistermærker ind. 

Der er alt fra dinosaurer til 
blomster til traktorer.

Man kan gøre 
klistermærkerne mindre eller 
større ved at zoome ind eller 
ud. 

Man kan også bl.a. kopiere og 
slette klistermærket ved at 
bruge menuen som ligger lige 
ovenfor mærket.

Klistermærker



Skrive tekst

Man kan også skrive 
tekst, når man trykker på 
bogstaverne.

Når tastaturet er kommet 
frem, kan man vælge 
skrifttype og størrelse 
mv. I menuen øverst på 
siden.



Gem og del 
tegningen

Når man trykker på usb 
stikket kan man printe, dele 
og gemme sin tegning.

Man printer ved at trykke på 
printeren og gemmer i 
kamerarullen ved at trykke på 
fotografierne.

Derudover kan man. Dele via 
Twitter, Facebook og e-mail, 
samt man kan sætte 
tegningen i sin malebog.




