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Oefening 2: Facebookbanner

OEFENING 2
FACEBOOKBANNER

Met deze opdracht leer je:
• een formaat instellen adhv het pixels
• het nut en verschil in soorten bestandtypes, met name .png vs .jpeg
• het invoegen van afbeeldingen en logo’s
• kleurcode toevoegen en opslaan
• transparante kleurvlakken
• layers (lagen) en elementen ordenen

FORMAATINSTELLINGEN
Facebookbanners hebben andere maten dan LinkedINbanners. Zo heeft elk me-
dium zijn afmetingen en ze veranderen geregeld. Zoek deze online op. 
Voorbeelden vind je op: 
https://sproutsocial.com/insights/social-media-image-sizes-guide/

DOCUMENT AANMAKEN

• Kies in beginscherm voor ‘scherm’ of duid de units aan als pixels
• W=851px x H=315px

HULPLIJNEN (guides) TEKENEN (View > Show Rulers)
Omdat de mobiele weergave compacter is dan de desktop variant, moet je re-
kening houden met de buitenzijden die wegvallen. Let dus op dat hier niet de 
belangrijkste zaken worden geplaatst! In het geval van deze facebook banner is 
het zichtbare deel op mobiel W=560px x H=315 px groot, vertrekkende vanuit het 
midden.

• Plaats een verticale guideline op 145,5px en 705,5px

FOTO’S EN KLEURVLAKKEN TOEVOEGEN

• Teken een fotokader (rectangle frame tool) vanaf de eerste guideline tot de 
buitenrand.

• Plaats daarin De_Vleeshalle_Overzichtsbeeld_gradient 
Door te dubbelklikken kan je de positie van de foto wijzigen zònder de kader 
ervan te wijzigen. Let op bij de selectie: blauwe lijnen gaan om het kader, 
bruine lijnen gaan om de invulling van dat kader.

• Teken een kader (rectangle tool) met vulkleur, zonder lijn.
• Bepaal de vulkleur met de HEX Code #e94b3f 

Kleuren vind je terug in het ‘Swatches’ panel. Onderaan op het plusje kun je 
een kleur opslaan. Dubbelklik op een kleur en verander de color mode naar 
RGB om de HEX code onderaan in te kunnen vullen.

• De transparantie van een kleur bepaal je bovenaan bij opacity. Selecteer het 
kader dat je transparant wil maken (klik 1 maal). Pas het percentage aan.

• Plaats alle elementen en zorg voor een mooie uitlijning rond het midden van 
het geheel en de verhoudingen en aflijning onderling.

W: F / M: F

W: CTRL+D
M: CMD+D

W: M / M: M

Omschrijving
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Legende
W: Windows
M: Mac
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EXPORTEREN ALS JPEG

• File > Exporteer
• Onderaan bestandstype JPEG aanduiden
• Kies bewaren en in het volgende dialoogvenster kun je de resolutie aanpas-

sen en de afbeeldingskwaliteit bepalen.
• Voor web mag het bestand niet te zwaar worden.

Stap 5

W: CTRL+E
M: CMD+E


