
Tegnerforbundet har fået en Instagram profil
Vores nye Instagram profil er klar – og I er mere end velkomne til at poste tegninger.*
Vores brugernavn: tegnerforbundet.dk · Vores kode: Tegnerforbundet af 1919

For jer, der ikke er vant til at bruge Instagram, er der vejledning her:

            Gå til App Store på din telefon.

            Download Instagram appen og åbn den.
            Nu kan du søge på tegneforbundet.dk og se vores profil, der endnu ikke har  
            meget indhold.
Du kan oprette din egen profil, hvis du har lyst, men du kan også nøjes med at lægge  
tegninger på vores fælles profil.

Sådan ser forsiden ud 
nu. Det er vores feed.
Klikker du på det lille  
blyant-logo nederst i 
højre side, kommer du 
ind på siden med de teg-
ninger, vi selv poster.

Når du vil poste en  
tegning, klikker du på 
plustegnet oppe til 
højre.

Klik på slå op ikonet og 
følg anviningerne.

Skriv en billedtekst og 
klik på del. Du kan her-
efter se din tegning på 
vores side. Vil du fjerne 
eller redigere i teksten, 
så klik på hh ’fjern’ eller 
’rediger’.

OBS: Har du en Instagram profil i forvejen, kan du vælge at dele dine tegninger på tegneforbundets og din 
egen side samtidig.

Billedformater: Du skal 
bruge jpg i kvadratisk 
format (gøres nemt i 
Kamera / redigér på din 
telefon).

Du kan sætte flere  
tegninger sammen,  
ved at klikke på karusel- 
ikonet. Klik derefter 
på de tegninger, du vil 
poste / dele. Nummer 
1 kommer til at stå 
bagerst.

Fotografier: Alle fotos  
fx fra vores studieture,  
skal, af hensyn til 
gbpr-regler, sendes til 
vores Instagram- 
administrator:  
maj@ribmunk.dk.
Maj står for den del. 

Du er velkommen til  
at kontakte Maj, hvis du 
har problemer med at 
komme i gang med at 
poste. :)

Sidst med ikke mindst: 
Instagram er et uformelt 
forum. Dine posts  
behøver ikke at være 
perfekte og det gør dine 
billedtekster heller ikke.

Vi har oprettet profilen 
for at kunne dele både 
skitser, vi er i tvivl om,  
eller glade for, og  
færdige tegninger.  
Og så er det jo skønt 
at få kommetarer og 
spørgsmål fra kolleger.  

*


