Opretning af et billede
Jeg har taget et billede, hvor jeg ikke har holdt kameraet lodret, hvilket betyder, at billedet er skævt:

Jeg synes især, at tårnet i baggrunden hælder slemt til siden.
Jeg åbner billedet i programmet IrfanView og tilpasser billedets størrelse til arbejdspladsen på skærmen
ved hjælp af lupperne i værktøjslinien.
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Derefter klikker jeg på Edit

og en ”Drop down menu” kommer frem,
hvor jeg klikker på Show Paint dialog.

I højre side af skærmen kommer nogle nye værktøjer frem:

Blandt disse værktøjer vælger jeg dette:
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Jeg synes, at nedløbsrøret midt på bygningen skal stå lodret, så jeg fører med musen min pil, der nu er
blevet til et kryds, ind øverst på nedløbsrøret. Derefter holder jeg venstre museknap nede, mens jeg tegner
en streg ned langs nedløbsrøret, og når jeg slipper museknappen, drejer nedløbsrøret op til lodret position:

Samtidig drejer hele billedet, så det næste, jeg skal gøre, er at klippe et stykke ud af det drejede billede
uden hvide trekanter.
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Jeg vælger dette værktøj ovre i Paint-menuen til højre:

Nu skal jeg lave et firkantet udsnit af det roterede billede. Jeg fører pilen op i nærheden af øverste venstre
hjørne af billedet, hvorefter jeg holder venstre museknap nede og trækker pilen ned mod nederste højre
hjørne. Derved fremkommer der en firkant, som indeholder det nye roterede billede. Jeg kan justere
placeringen af hver enkelte linje i firkanten ved at pege på den, så fremkommer der en dobbeltpil, og når
jeg holder venstre museknap nede, kan jeg trække linjen fra side til side (eller op og ned), indtil jeg er
tilfreds.
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Når jeg har fundet en passende beskæring
vælger jeg Edit på værktøjslinjen,
og i dropdown-menuen vælger jeg Crop selection,

hvorefter det endelige billede kommer frem på skærmen:
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Nu mangler jeg blot at gemme billedet, så jeg klikker på File og derefter Save as…

Her kan jeg så vælge et nyt navn for billedet, og ved at klikke på pilen får jeg mulighed for at gemme i et
utal af forskellige billedformater. Jeg foretrækker JPG, så jeg foretager mig intet. I menuen til højre kan jeg
vælge, hvilken kvalitet billedet skal gemmes i ved at trække skyderen frem og tilbage.
Hvis jeg ikke ønsker at gemme billedet i nærværende mappe, kan jeg ”browse” frem til et passende
gemmested ved at klikke på denne lille pil. Så kommer der en ny dropdown-menu frem:

Ved at klikke videre på fx Skrivebord
eller Dokumenter
kan jeg navigere frem til det endelige gemmested.
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