
Man starter med at pakke zip-filen ud og omdøbe den til navnet på den video, man skal klippe.

Nu ligger du alt videomaterialet ind i mappen Media. Har du billeder, fx logoer, så læg det ind i 
Grafik - og lyd, fx musik, i Audio.

Når alt dit materiale er organiseret, er vi klar til næste kapitel.
 

Redigering i Premiere Pro
Organisering og overblik - sådan undgår du kaos
Først laver vi en struktur for vores projektmappe. Vi har lavet en skabelon til jer for at gøre det nemt.
Den ligger i filen [Projekt template.zip]

Det er en filmappe med en masse undermapper i, til at putte forskelligt indhold.

Åbn Premiere, og opret et projekt

● Åbn Premiere Pro
● For at oprette et nyt projekt 

skal du klikke på ‘Nyt projekt’ 
i startskærmen. Vælg et 
navn, vælg en mappe til 
projektfilen (vælg mappen 
projektfiler) og klik på OK.

● Når du redigerer, skal du 
huske at gemme dit arbejde 
(tastaturgenvej CTRL+S) med 
jævne mellemrum. 

Bonustip: sæt Premiere til 
autosave, så er man ikke 
mister sit arbejde, hvis 
programmet eller maskinen 
går ned.
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Brugerfladen

‘Program’-vinduet er den 

“TV-skærm”, 
hvor du ser resultatet af din klipning

‘Timeline’ er din tidslinje. Her placerer du dine videobidder, billeder, lyd mm.

‘Project’ er her, hvor vi skal have importeret vores materiale, 
så vi kan arbejde med det i Premiere

Import af medier
Den nemmeste måde at importere filer på er via træk-og-slip ind i din projektmappe i 
Premiere.
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Du skal oprette en sekvens, før du kan tilføje klip til den*.

2. vælg Sequence 

<- Når du kan se filerne i projektet, er du klar til at 
klippe!

Bonustip: Hvis du vil have orden inde i projektet, 
ligesom vi gennemgik i første kapitel, så kan du 
“trække-slippe” hele mapper. Gør man det, så 
bliver der også oprettet en mappe inde i dit 
projekt. Det er en kæmpe hjælp, hvis man er flere 
der kommer til at arbejde med videoen.

Lav en sekvens og fyld klip ind i en tidslinje

1. New item knap
Tryk her for at få en 
liste frem, med ting du 
kan vælge

*Bonustip: Hvis du 
højreklikker på en 
videofil, kan du vælge 
“new sequence from 
clip” Det laver en 
sekvens, hvor 
videofilen indsættes 
automatisk.
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Når du har lavet en sekvens, fylder du 
indhold ind i den ved at trække klippene 
over fra projektvinduet.

Bemærk!
Hver gang du trækker en video ind i din 
tidslinje, får du indhold på to lag. Øverst, 
på video-laget (fx V1) ligger 
billedindholdet  fra videoen. 
Nedenunder på audiolaget (fx A1) ligger 
det tilhørende lydspor. 

Trim dine klip 
Hele ideen med at redigere en video, er at klippe den til, så den fremstår skarp og sammenhængende, 
så der skal trimmes! Hvert klip har som regel minimum en start- og slutdel, som er u-interessant. 
Derudover, kan der fx være nogle uinteressante øh’er, og lange tankepauser. Det skal trimmes væk.

Der er mange måder at gøre det på. Her er de to vigtigste:

1. juster starten eller slutningen

a. Sørg for at “selection tool” er valgt (se billede ->)
b. I tidslinien, klik på starten (eller slutningen) på et klip

Ved at trække i klippet, flyttes startpunktet
Der kommer en tidsangivelser frem. Her kan man se, 
hvor langt man flytter startpunktet.

2. Brug barberbladet til at skære 1 klip over i 2

a. sørg for at barberbladet er valgt (se billede ->)
b. I tidslinien, klik det punkt hvor klippet 

skal skæres over. Værktøjet er eksempelvis 
godt til hvis der er bidder i midten af en 
optagelse man gerne vil have klippet ud, 
så kan man snippe det stykke ud, som man 
vil af med. 

Effekter og overgange
Effekter er ligesom chokoladeovertræk. De kan gøre ting, 
der allerede er lækre, endnu bedre! 
… Men som englænderne siger ”You can’t polish a turd” :)
Ordsproget “Less is more” kan også være godt at huske.

Du finder dem i et faneblad ved siden af 
projektfanebladet.
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Som udgangspunkt er effekterne delt op i fire 
hovedkategorier:

● Lydeffekter
● Lydovergange
● Videoeffekter
● Videoovergange

Når du skal tilføje en effekt, så trækker du den 
ind på det klip i tidslinjen, hvor den skal være.

● Effekter lægges på klippene
● Overgange lægges mellem klip, som 

støder op mod hinanden

Eksport af video
Når du vil eksportere din færdigt klippede video fra 
tidslinjen, skal dit tidslinje-vindue være aktivt. Det 
gør du ved at trykke på noget i tidslinien, fx et klip. 
Herefter tryk:
File -> Export -> Media

Det bringer dialogboksen for eksport frem.

I ‘eksport’-vinduet er der 3 ting, vi skal justere:

1. Format: Stilles til H.264
2. Preset: Vælg den platform, hvor videoen 

skal distribueres, fx Facebook 1080p Full 
HD. Det uploader ikke videoen, det pakker 
den bare ind på den måde, der passer bedst 
til platformen

3. Output Name: Klik på navnet. Så får du 
mulighed for at vælge både navn og i hvilken 
mappe, Premiere skal lægge den færdige 
videofil

Export. Tryk på knappen og gå ud og drik en kop 
kaffe. Det tager tid at eksportere en film. 
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