
Shotcut 

Shotcut er et gratis program til videoklipning og -redigering, som kan downloades til både PC 
og Mac. 

Download og installation 
1. Shotcut kan downloades her: https://shotcut.org/download/
2. Hjemmesiden aflæser automatisk dit styresystem og præsenterer dig

download-muligheder, der passer til det.

3. De fleste pc’er bruger et 64-bit operativsystem, men hvis du er i tvivl om hvilket der
passer til din computer, så kan du undersøge det ved at:

a. Åbne “Stifinder”
b. Højreklikke på “Denne PC” i navigationsmenuen (som oftest er i yderst til

venstre)
c. Vælge “Egenskaber” - Og her vil det stå, hvorvidt din PC er 32 eller 64-bit

. 

https://shotcut.org/download/


4. Åbn installations-filen efter den er downloadet og udfør installationen, som du plejer.

Importér videofiler og redigér dem 
For at komme i gang med at redigere din video skal du først have importeret den eller de 
videofiler du vil arbejde med. 

1. Start et nyt projekt i Shotcut ved at:
a. vælge destination
b. navngive projektet
c. tryk start

2. Tryk “Åbn fil” i øverste venstre hjørne, for at finde den fil du vil importere

. 



3. For at begynde at redigere klippet skal du trække det ned i din “Tidslinje” nederst i
vinduet. Denne værktøjslinje tilhører din tidslinje, og under den kan du nu placere
videoklip:

4. Hvis tidslinjen ikke er fremme i dit Shotcut-vindue kan du få det frem ved at vælge
“Tidslinje” i værktøjslinje øverst:

5. Ønsker du at slette dele af din video kan du gøre det i tidslinjen. Placér tidsmarkøren i
starten af det stykke klip du gerne vil klippe ud. Herefter trykker du på det hvide
firkantede ikon, der siger “Del ved afspilningsmarkøren”.

Det samme gør du i slutningen af det stykke du gerne vil klippe ud. Dit klip er nu delt op 
og du kan blandt andet flytte på delene hver for sig. Du kan også højreklikke på klippet 
og slette det.  

6. Du kan tilføje lyd til din video ved at klikke på “Tilføj lydspor”. Nu kan du tilføje den valgte
lydfil ved at trække filen ind i det øverste område for derefter at trække den ned i det
lydspor du har lavet. Du kan også tilføje lydfilen gennem “åben fil”.
Hvis du gerne vil klippe i din lydfil, gør du det på samme måde som du klipper i videoen.

7. Du kan tilføje overgange mellem de forskellige dele af din video for at give videoen et
mere sammenhængende udseende. For at tilføje en overgang klikker du på det klip du vil
tilføje en “fade in” eller “fade out”, og så vælger du effekten ved at trykke på + ikonet.

. 



Hvis du fortryder, kan du nemt fjerne den igen ved at at trykke på den tilføjede effekt og 
enten fjerne fluebenet, for midlertidigt at fjerne den, eller ved at trykke på - ikonet for at 
fjerne den helt. 

Eksportér 
Når du er færdig med din video kan du eksportere den ved, at trykke på “Fil” → “Export Video”. 

Der vil være mange valgmuligheder i forhold til, hvilket format videoen skal gemmes i. 
Som udgangspunkt behøver du ikke at tage stilling til alle indstillingerne, hvis du bare sikrer dig, 
at filformatet er et format, der passer til dit formål. Umiddelbart vil mp4 fungere i de fleste 
sammenhænge. Tryk til sidst på “Export files” og vælg hvor du vil gemme videoen. 

. 


