
Guide til at redigere i 
HitFilm Express

● Forbered dine medier

● Åbn programmet

● Lav dit første videoprojekt

● Gennemgang af brugerfladen

● Importer medier (billede, video og lyd) til brug i et projekt

● Gennemgang af tidslinjen

● Vælg den gode bid af videoen

● Indsæt musik i videoen

● Fjern lyd fra et videoklip

● Sæt titler på

● Styr lyden på dine videoklips

● Eksporter din film



Forbered dine medier

● Vi skal sikre, at vi har det materiale, vi skal bruge ved hånden
● Lav en mappe i din dokumentmappe med navnet på dit videoprojekt

● Kopier videoerne fra telefonen (samt evt. musik og billeder, hvis du skal bruge det i din video) ind i mappen



Åbn programmet

● Tryk på startmenuen og skriv “hitfilm”. Tryk på programmet for at starte hitfilm



Lav dit første videoprojekt

               Tryk “New”  for at oprette et projekt

● Du vil blive spurgt om indstillingerne for dit 
projekt. Som udgangspunkt bør det står korrekt

● For at komme i gang med at klippe, tryk på “start 
editing”



Tillykke. Du er nu kommet ind til selve arbejdsområdet. 
Nu kan vi komme i gang med alt det sjove!



Hurtigt forklaret er brugerfladen delt op i fire dele:

1. “Indholdblokken”: her ligger dine medier, text og effekter med mere 

2. “Trimmer”: her finder du dine gyldne bidder i videoen, og klipper dem ud.

3. “Editor”: her er din tidslinje, den giver et grafisk overblik over din video

4. “Viewer”: Her ser du resultatet af din tidslinje. Det er din “TV-skærm”

Gennemgang af brugerfladen



Import af medier foregår nede i “indholdsboksen”.
For at importere, tryk på “Import…”

I stifinderen, der kommer frem, finder du mappen 
med dine medier og markerer alle filer i mappen.
Herefter trykker du “Åbn”

Importer medier



Tidslinjen (editor) - projektets hjerte
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● Tidslinien kører fra venstre mod højre. Den hvide nål viser, hvor du er lige nu 
● For at få indhold ind på tidslinjen bruger du enten trimmeren (se tidligere slide) eller alternativt trækker du medier direkte 

ud af indholdsboksen og ind på tidslinjen.

Videoerne ligger i lag. Det vil altid være den, som ligger 
øverst, der ses på “TV-skærmen” (medmindre man 
bruger effekter. Mere om det senere)



Loop 
playback

Sæt 
startpunkt

Sæt slutpunkt

Tilbage til 
start Et Billede 

frem og 
tilbage

Afspil

Overskriv video i editor 
med det valgte

Indsæt, og skub evt anden 
video 

Brug både lyd og billede

Brug kun lyd

Tidslinjeværktøjerne



Import af musik

Her har vi importeret et stykke musik, så 
det ligger i indholdsboksen. For at få 
musik i videoen, trækker man musikken 
ud i tidslinjen og placerer den på den 
ønskede plads.



Slet lyden fra et videoklip

1. Fjern link mellem lyd og billede (unlink)
2. Marker lydklip og tryk “Delete”



Titler og tekster

Titler og tekster, laver du via “composite shots”.
Tryk New i indholdsboksen, og vælg composite 

Det bringer en ny 
menu frem, hvor 
man kan indsætte 
bokse og skrive 
tekst

1
2

3
Nu er der et composite 
klip i inholdsboksen. Det 
kan eksempelvis bruges 
som en titel.



Styr lyden

Den hvide streg er 
volumen. Hiv ned for 
at skrue ned - og op, 
hvis lyden skal være 
højere



Eksporter din færdige video
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● Tryk på “Export”-knappen

● I boksen der kommer frem. 
Vælg In-Out area

På næste skærm, trykker du 
export. Vælg In-Out area igen.

Afslut med at trykke “Start 
exporting”. Efter lidt ventetid er 
din film klar.


