
 

                                                                 Videoraster maken 

Een Matrix of Videoraster maken 

 

 

 

 

Je kunt een 2x2 of 3x3 of nog meer rasters maken. 

De afbeeldingen staan op de tijdlijn en 

liggen als lagen op elkaar. 

Zet alle clips op de tijdlijn. 

De laatste clip staat op het onderste 

spoor ( bijv. spoor 6 of spoor 9).  

Zorg dat je alle sporen goed zichtbaar 

maakt. 

Het is handig om alle sporen van gelijke 

lengte te maken door te trimmen. 

Kies hoe het venster er uit moet zien: bijv. 

witte randen. Om dat te bereiken moeten 

we een passe-partout maken.  Het passe-

partout komt op spoor 7 of 10. 

Dat passe-partout ligt a.h.w. over alle beelden heen.  

Het maken van een witte achtergrond gaat als volgt: Kies sjablonen        kies 

beeldobjecten       kies achtergrond        kies wit. De witte kleur kun je verder 

instellen via helderheid/contrast. Vervolgens importeren en dan negeren en  

spoor 7 of 10 even lang maken als de andere sporen. Daarna kies je video-

effecten. Nu ga je er vormen in snijden. Kies Video-effecten        vormen(soms 

staat er stansvormen);meestal verschijnt er een cirkel, maar wij maken er een 

rechthoek van.  

Hierna gaan we de parameters invullen.  

 



 

                                                                 Videoraster maken 

Ga in hetzelfde menu naar de x- en y- herhaling en zet deze op 2 of een andere 

wens, afhankelijk van het soort passe-partout. Je krijgt nu een 2x2 of als je wilt 

een 3x3 raster. Belangrijk is, dat je dat nu verder instelt met grootte(staat 

onder de x en y herhaling). Zet de grootte op bijv. 0,4 

Hierna moeten we in hetzelfde menu nog even omschakelen naar:  

uitsnede uitknippen(staat iets meer naar boven).  

 

Het passe-partout functioneert nu. 

Je kunt de grootte van de clips aanpassen en in het juiste veld plaatsen. 

Begin met de laatste clip(spoor 6 of 9) Klik hier op. 

Kies positie/grootte en zet eerst een vinkje bij proporties behouden 

Verklein de clip, maar maak deze een fractie groter dan het uitgesneden 

venster. 

Doe dit met alle clips. Je kunt de clips neerzetten waar je wilt, maar logisch is in 

veel gevallen, dat clip 6 in venster 6 komt. Dat is eigen keuze.  

De Matrix of het videoraster is nu klaar en kan worden afgespeeld. 


