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Love it- wall it



Førjulstiden er hyggelig og hektisk, og vi vil gjerne ta vare på minnene. 
Pepperkakebaking, Luciafeiring, julebord med jobben og venner er 
anledninger der man tar mange bilder, derfor har vi samlet noen 
nyttige fototips som du kan bruke med en gang. 

12 fototips som gir deg bedre bilder

1. Bruk det kamera som du er mest fortrolig med

2. En selvfølge, men fettflekker på linsa gir dårlige bilder

3. Hvis veldig viktig å få gode bilder, planlegg litt på forhånd, sjekk 

ut fine steder i rommet, tenk komposisjon

4. Ta bildene så tidlig som mulig, så du utnytter dagslyset hvis 

mulig, gjerne ta bilder ved et vindu som gir noe lys

5. Til tidligere du tar bilder, til bedre for festsveisen og klare blikk ☺

6. Gå tettere på motivet, det blir mer interessant

PS!Husk fullladet batteri



1. Rydd unna rot, flasker, skitne tallerkener etc.  Ta bildene før 

du/dere spiser

2. Ta bilder gjennom dagen, vorspielet, pynten, juleblomstene, maten, 

julebordet, lag en fin historie

3. Ha evt. et stativ for kameraet hvor du kan bruke selvutløseren eller 

hvis du bruker blitz, og det tar litt tid slipper du å være helt stå på 

hånden. Blitz er dessverre ikke det optimale for lune bilder, da det 

gir et kaldt lys, ha så mye lys rundt motivet som mulig

4. Ikke ta bare stående bilder, ta også liggende av samme motiv, da 

har du flere muligheter senere. Er det video, ta det horisontalt, da 

blir det ingen svarte kanter på siden

5. Husk å ta bilder av alle i selskapet, og i sin beste utgave

6. Del bilder med en hyggelig oppsummering noen dager etter, lag en 

bildecollage,  det setter de fleste pris på            

Ha en herlig førjulstid!

Følg med oss på FB for flere fototips ☺



Kjæledyrbilde | Naturbilde | Nyfødtbilde | Festbilder
Fotoredigering | Lysjustering | Effekter | Kreativ vri | Popart

Få ditt beste motiv på veggen med vår hjelp 

Love it- wall it

https://nordicphotodesign.no/fa-gratis-fotojustering/

