
Vejledning i brug af WallApp 

Hvis du vil have et billede af din væg i appen, skal du lægge et mål ind ved væggen så du kan justere  

størrelsen på væg og billede, så de passer sammen. Målet skal ligge så tæt ved væggen som muligt for at 

billedmålet vil passe. 

 Målet ligger for langt fra væggen 

 Korrekt. 

Du kan nu fotografere din væg med målebånd og importere væggen og lægge billede på. 

Hvis du derimod ikke har et mål du kan lægge langs væggen, så stil en lille ting på gulvet 1 meter fra 

hjørnet inden du tager et billede af din væg. Du kan så når du har lagt din væg ind i programmet 

importere et billede af mit målebånd og placere det fra hjørnet og hen til den ting du har placeret på 

gulvet og så hente billedet ned med målebånd, resette Room og Artwork og lægge væggen ind med 

målebåndet som væg. 

Jeg vil prøve at illustrere det: 

Start med at trykke ”Reset Artwork” og derefter ”Reset Room” hvis væggen ikke er blank som her: 



 

 

Tryk på ”Drag Your Livingroom here” og vælg billedet af din væg: 

 

Her har jeg en væg uden målebånd. Tryk så ”Drag Your Artwork here” og vælg filen ”MAALEBAAND 

1M.jpg” som du har hentet via linket ”Hent målebånd.jpg” her fra siden.  

Så kommer målebåndet ind som ”ArtWork”: 



 

Flyt nu målebåndet ned mellem hjørnet og hen til dit mål (Jeg har 1 meter fra hjørnet og hen forbi 

dørgerektet). Træk eller skub målebåndet så det passer til den meter du har mål op:

  

Nu skal du så gemme dette billede som den fremtidige væg du skal benytte når du importerer det 

billede du gerne vil se på din væg.  Tryk på den grønne knap ”Save file” og den vil ligge i dit download 

direktorat. 



Tryk nu på ”Reset Artwork” og ”Reset Room” så du får dette billede: 

   

Tryk på ”Drag Your Livingroom Photo Here” og vælg billedet af din væg med målebånd (ligger i 

download) 

 

Så vælger du det billede du gerne vil have vist (ligger i download).  

Hvis du ikke har downloadet billeder fra min hjemmeside endnu, så åbn et ekstra vindue i den 

webbrowser og gå ind på https://perlaustsen.dk Du downloader billedet fra min hjemmeside ved fra at 

højreklikke på billedet og læg det ind download folder eller hvor du kan finde det igen. Du kan også 

downloade alle billeder i en zip fil fra forsiden af albummet.  

https://perlaustsen.dk/


 

Og gå over til WallApp hvor du har din væg. Tryk på ”Drag Your Artwork here” og vælg billedet du har 

downloadet fra min hjemmeside: 

 

På min hjemmeside er oplyst størrelsen på billedet med passepartout og ramme: 72x90 cm 



Træk nu billedet ned på målebåndet og skub eller træk indtil det passer med 90 cm: 

 

Når målet passer trækker du billede op hvor du ønsker det placeret: 



 

Og du kan så afgøre om det passer i størrelse, motiv mm. 

 

 

 


