Handleiding lijnen in Paint
1. Open Google Maps in uw webbrowser. Doe dit door ‘’google maps’’ in uw zoekmachine te typen.
Druk op enter en kies ‘’Google Maps’’ of klik op de volgende link: https://maps.google.nl. U krijgt een
scherm te zien, vergelijkbaar met de onderstaande afbeelding.

2. Typ in de zoekbalk de plaatsnaam of straatnaam waar u naar toe wilt zoomen en druk op enter.

U kunt de gewenste plek ook handmatig zoeken door de linkerknop van uw muis in te houden en het
beeld in de gewenste richting te schuiven. U kunt in- en uitzoomen door te scrollen, of door gebruik
te maken van de knopjes rechtsonderin uw scherm

3. Wanneer u de gewenste plek goed in beeld heeft en genoeg in- of uitgezoomd hebt, maakt u een
afbeelding van uw scherm (printscreen). Druk op de ‘’prt sc of Print Screen’’ knop op uw
toetsenbord. Vaak vindt u deze knop op de onderstaande aangegeven locatie.

4. Open het tekenprogramma Paint op uw computer en druk op ‘’Plakken’’ of druk de toetsen crtl en
v tegelijk in op uw toetsenbord om de zojuist gemaakte print screen in Paint te plakken.

5. Rechtsonderin vindt uw de schuifbalk waarmee u kunt in- en uitzoomen.

6. Zorg dat u uw gebied goed in beeld krijgt. U kunt ervoor kiezen om de foto bij te snijden door op
‘’Selecteren’’ te klikken, uw gebied te bepalen en vervolgens op bijsnijden te klikken. U vindt deze
opties linksbovenin uw scherm.

7. Kies vervolgens voor de lijn-optie boven in uw scherm. Met deze optie kunt u rechte lijnen trekken
in uw afbeelding. Kies voordat u gaat tekenen voor de juiste kleur (Kleur 1).

8. Houd uw linkermuisknop ingedrukt en trek zo een lijn, laat de linkermuisknop pas los wanneer u
klaar bent met het trekken van de lijn.

9. U zult aan weerszijden van de lijn twee witte bolletjes zien, hiermee kunt u de lijn langer/korter
maken en verleggen. Ook kunt u de kleur van de lijn nog aanpassen.
Let op: Wanneer u nu ergens anders in de afbeelding klikt, zullen de witte bolletjes verdwijnen en
kunt u de lijn niet meer aanpassen.
10. Wanneer u klaar bent met tekenen klikt u op de knop ‘’Bestand’’ linksbovenin uw scherm, ga met
uw muis op de optie ‘’Opslaan als’’ staan en kies JPEG of PNG als bestandvorm. Kies een geschikte
opslagplek en een naam en kies ‘’Opslaan’’. U kunt Paint nu afsluiten en uw afbeelding in de zojuist
gekozen opslagplek openen en bekijken.

