
iMovie-elokuvan tekopikaohje (eräs tapa toimia)

1. Kuvaa lyhyitä pätkiä (leike) iPadilla, videokameralla, kännykällä ym vehkeellä
2. Käynnistä Macilla iMovie-ohjelma
3. Luo uusi projekti: Arkisto – Uusi projekti

 Kirjoita projektille nimi
 Valitse teema tai siirtymät

4. Luo uusi tapahtuma leikkeillesi: Arkisto – Uusi tapahtuma (anna sille nimi)
5. Kytke kuvausvehje Macciin (esim. iPad USB:hen)
6. Käynnistä ohjelma Kuvansiirtäjä: Finder – Ohjelmat – Kuvansiirtäjä

 Valitse ( cmd-klikkaus) haluamasi leikkeet
 Tarkista kansio, johon ne tulee, esim. Kuvat
 Klikkaa ”Tuo”  (älä ”Tuo kaikki”)

7. Tuo leikkeet iMovie-ohjelmaan: Arkisto – Tuo – Elokuvat
Hae kansio, jossa leikkeet ovat ja valitse ne 
Klikkaa ”Tuo” ja muutamassa minuutissa ne tulevat alaikkunaan
8. Koosta elokuva leikkeistäsi
Napsauta leikettä, jolloin tulee keltainen 4 sekunnin valinta. Säädä se halutun pituiseksi.
Raahaa valinta ylävasemmalla olevaan projektisi ikkunaan
Tee sama kaikille pätkille, mitä haluat elokuvaasi.
9. Leikkeiden säätöä

Järjestyksen muuttaminen: Merkkaa leike ja raahaa se projektissa uuteen väliin
Leikkeen jakaminen kahdeksi: Vie punainen pystyviiva haluttuun kohtaan leikettä 

Napsauta hiiren oikeaa 
Valitse Jaa leike

Leikkeen poistaminen: Hiiren oikea – Poista koko leike
Leikkeen osan poistaminen: Hiiren oikea – Poista valinta

10. Valokuvia elokuvaan
 Avaa Finder ja etsi kansio, johon olet tallentanut kuvasi
 Raahaa kuva hiirellä projektiisi haluttuun kohtaan
 Kuva kestää 4 sekuntia. Voit muuttaa lyhemmäksi tekemällä valinnan ja hiiren oikealla 

aukeavasta paikallisvalikosta: Trimmaa valintaan
11. Taustamusiikkia ja äänitehosteita

 Äänitehosteita löytyy oikean alaikkunan takaa nuotti-kuvakkeella. Tehoste tulee siitä alkaen,
mihin kohti leikkeen päälle se on raahattu. Loppukohtaa voi hiirellä vetää.

 Musiikkeja voi vetää suoraan Finderistä alkamaan halutusta kohti. Niidenkin alkua ja loppua
voi säätää.

12. Selostus löytyy keskeltä ruutua olevasta mikrofonista
 Napsauta mikrofonin kuvaa.
 Napsauta sitä kohtaa elokuvassasi, mistä selostus alkaa. Tulee lähtölaskenta
 Selosta ja katkaise napsauttamalla hiirellä.
 Kun selostusraidan (violetti) merkkaa, voi sitä siirtää tai lyhentää.

13. Tekstitys
 Tekstityksiä löytyy alaoikeasta ikkunasta T-valinnan alta
 Niitä voi panna ikäänkuin leikkeinä alkuun, leikkeiden väliin ja loppuun. Pitää valita tausta.
 Leikkeisiin voi panna tekstejä raahaamalla leikkeen sisään.
 Useankin leikkeen pituisia säädettäviä tekstejä saa raahaamalla leikkeen yläpuolelle.

14. Elokuvan katselu
 Vain halutusta kohdasta: Napsauta kohta. Paina välilyöntiä. Katkeaakin välilyönnistä.
 Alusta: projektin alla olevista play-nappuloista. Kehystetty näyttää koko näytöllä.

15. Elokuva talteen ja mukaan: Valikosta Jako vaikkapa Vie elokuva


