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5. Plakboeken maken 
 

 
Bijna iedereen heeft vroeger wel eens een plakboek gemaakt. Bijvoorbeeld met 
foto’s van de laatste vakantie, ansichtkaarten, entreebewijzen en suikerzakjes die u 
onderweg verzamelde. Misschien vindt u dat nu een beetje ouderwets. Maar de 
laatste jaren is het maken van plakboeken weer een enorme rage geworden. Vaak 
wordt hiervoor de term ‘scrapbook’ gebruikt. Dat is het Engelse woord voor 
plakboek. Hobbywinkels liggen vol met materialen voor scrapbooking. Hierbij kunt u 
denken aan speciale gereedschappen, stempels, stickers, papiersoorten, kraaltjes, 
plaatjes, lint, kortom: te veel om op te noemen.  
 
Is dat geknutsel met papier niets voor u? Dan kunt u met Print Creations in een 
handomdraai een plakboekpagina maken, zonder dat u hoeft te knippen of te lijmen. 
Met uw eigen foto’s, allerlei versieringen en uw eigen tekst. Zo’n plakboekpagina 
kan bijvoorbeeld een leuke afwisseling zijn in een fotoboek dat u zelf gaat afdrukken. 
 
U kunt de plakboekpagina ook voor andere doeleinden gebruiken. Heeft u 
bijvoorbeeld wel eens een blanco A4-blad in uw handen gedrukt gekregen, met het 
verzoek om er ‘iets leuks’ op te zetten voor een cadeauboek voor een familielid dat 
vijftig jaar wordt? Of voor een collega die jubileert? Dat verzoek hoeft u vanaf nu 
geen hoofdbrekens meer te kosten. Met Print Creations maakt u namelijk op een 
heel eenvoudige manier prachtige creatieve pagina’s die uw vrienden en familie 
versteld zullen doen staan. 
 
In dit hoofdstuk leert u: 
 
• een nieuw project creëren; 
• een sjabloon voor een plakboek bekijken en downloaden; 
• het papierformaat veranderen; 
• foto’s toevoegen; 
• een fotovak verwijderen; 
• de afmetingen van een fotovak veranderen; 
• een fotovak verplaatsen; 
• inzoomen op een foto; 
• versieringen verplaatsen en verwijderen; 
• versieringen toevoegen, vergroten en draaien; 
• tekst toevoegen; 
• pagina’s verwijderen; 
• het project opslaan. 
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5.1 Beginnen met een nieuw project  
 
U gaat een plakboekpagina maken met één van de sjablonen in Print Creations. 
 

 Start Print Creations 1 
 

 Creëer een nieuw project 17 
 
U kiest voor het project Plakboek: 
 

 Klik op  
 

 
De miniaturen van de 
sjablonen worden 
gedownload. Dit kan even 
duren: 
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U ziet een aantal sjablonen 
voor plakboeken voor de 
feestdagen: 
 
Een plakboeksjabloon is rijker 
versierd dan een pagina in 
een fotoboek. Behalve één of 
meer fotovakken bevat een 
sjabloon allerlei versieringen: 
 

 
 
5.2 Sjablonen voor plakboeken bekijken  
 
Naast de categorie Vakanties die u al kent uit Hoofdstuk 2 Kaarten maken, bevat 
Print Creations ook sjablonen van andere aanbieders dan ArcSoft. Deze gaat u even 
bekijken: 
 

 Sleep, indien nodig, 
het schuifblok omlaag 

 
 Klik op 
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De groep My Little Shoebox bevat sjablonen voor wat meer romantische 
plakboekpagina’s, waarbij veel gebruikgemaakt is van stukjes stof en stiksels. Bekijkt 
u er maar eens eentje van dichtbij: 
 

 Plaats de aanwijzer op 

 
 
Er verschijnt een vergrootglas 

: 

 Klik op  
 
U ziet de eerste pagina van 
de sjabloon: 
 
U bladert naar de volgende 
pagina: 
 

 Klik op  

 
 Let op! 

De sjabloon kan in uw venster op een andere plaats staan. Gebruik, indien nodig, 
het schuifblok om de sjabloon te openen. 
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De pagina’s die u ziet, geven u een idee van de inhoud van de sjabloon. U kunt het 
voorbeeld weer sluiten: 
 

 Klik op  
 

 
U kunt ook de gratis sjablonen van ArcSoft in beeld brengen: 
 

 Sleep het schuifblok 
omhoog 

 
 Klik op 

 
 

 


