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Hvad er U Scratch?

Art Ultimate Scratch, som det 
hedder i App Store, eller U 
Scratch som programmet 
hedder på iPad'en, er et 
program, hvor man kan 
skrabe sig frem til et billede. 

Her ser vi fx en sort skærm. 
Bag den ligger et billede, 
som dukker op jo mere man 
trykker og tegner på 
skærmen. Man kan ændre 
på, hvordan billedet dukker 
op, og hvilket billede der skal 
dukke op, hvilket vi vil se 
nærmere på, på de følgende 
sider.



Med hvilke redskaber 
skraber man?

I nederste venstre hjørne kan 
man vælge hvilke redskaber 
man ønsker at skrabe med.

Hvis man bruger figurerne kan 
man gøre dem mindre eller 
større ved at holde fingeren 
nede og køre rundt på 
skærmen.

Hvis man bruger penslerne 
tegner man overfladen væk, og 
billedet kommer frem 
nedenunder.



Baggrundsbilledet

For at skifte 
baggrundsbilledet trykker 
man på  tredje menu fra 
venstre. 

Nederst i menuen kan man 
vælge at tage et billede i 
programmet ved at trykke 
på kamera-ikonet. Man 
kan også vælge billeder fra 
kamerarullen ved at trykke 
på billed-ikonet. 



Fortryd

Man kan fortryde ved 
at trykke på pilen i 
midten af 
menubjælken. Her 
kan man både fortryde 
det sidste man har 
skrabet, men også få 
det frem igen, som 
man lige har fortrudt.



Ændring af det 
foranlagte billede 

Når man trykker på ikonet 
med et enkelt ark papir, 
kan man ændre det billede, 
som skrabes væk. Dvs. 
man kan ændre det, så det 
ikke blot er en sort skærm, 
der skrabes væk, men fx 
en murstensvæg.

Igen kan man nederst i 
menuen vælge at 
fotografere direkte i 
programmet eller vælge 
billeder fra kamerarullen.



Gemme eller dele 
det skrabte billede

I anden menu fra 
højre kan man 
dele billedet via 
e-mail, Twitter 
eller Facebook. 

Man kan også 
gemme billedet i 
kamerarullen.


