
SZPILKOWY PRZEPIS NA KARUZELĘ W CANVIE



PRZYGOTOWANIE KARUZELI NA
INSTAGRAMA ZAJMUJE CI MASĘ

CZASU?

 POKAŻEMY CI, JAK MOŻNA TO
SOBIE UŁATWIĆ.

 to proste!



W Canvie utwórz nowy projekt. 

WAŻNE!
 

Wybierz rozmiar NIESTANDARDOWY.
 

5/15

Krok 1



Zanim wpiszesz odpowiedni rozmiar,
zastanów się, czy Twoja karuzela ma
mieć trzy plansze czy pięć plansz.

Dlaczego? Bo od tego zależy, jaki
rozmiar NIESTANDARDOWY
wpiszesz.

3 PLANSZE: 3 × 1080 = 3240 × 1080
5 PLANSZ: 5 × 1080 = 5040 × 1080

5/15

Krok 2 



Następnie w opcjach po lewej stronie
wybierz „ELEMENTY", a potem „SIATKI" 
z układem podzielonym na trzy elementy
lub pięć elementów – w zależności od
tego, jaki rozmiar wybrałaś.

UWAGA!
Siatka to podgląd Twojej karuzeli, bo
robisz grafikę w całości.

5/15

Krok 3 



Wymyśl temat swojego posta, napisz
ciekawą treść i przygotowuj serię
obrazków.

Pamiętaj, aby na ostatniej planszy
było tzw. CTA (call to action), czyli
wezwanie do działania.

Gdy grafika jest gotowa, pobierasz ją 
i zapisujesz u siebie na dysku.

 

5/15

Krok 4



Następnie wejdź na stronę:
https://pinetools.com

W menu z lewej strony poszukaj opcji
„IMAGES", a następnie „SPLIT IMAGE"
(powinno być na dole po lewej stronie).

5/15

Krok 5

https://pinetools.com/


Wgrywasz swoją zapisaną grafikę    
 z Canvy.
 Ustawiasz dodatkowe opcje:
wybierasz, na ile części chcesz
podzielić grafikę (trzy plansze/pięć
plansz);
wybierasz opcję „HORIZONTALLY".

1.

2.

 

5/15

Krok 6 



Program podzielił Twoją karuzelę na
pojedyncze plansze, teraz wystarczy je
zapisać.

W czerwonym kółku widzisz zaznaczone
pojedyncze obrazy.

 
I gotowe!

 

5/15

Krok 7 



Zapisane pliki .jpg możesz dodać na
Instagram z poziomu telefonu lub
komputera.

Jeśli nie wiesz, jak zrobić to z poziomu
komputera, to koniecznie zajrzyj do
e-booka „30 pomysłów na posty –
Facebook/Instagram". 

To tam, w rozdziale Planowanie
postów, znajdziesz całą instrukcję, jak
to zrobić.

5/15

Krok 8 



Mamy nadzieję, że nasz
miniporadnik  zainspiruje Cię do
działania i za chwilę zabierzesz się
za stworzenie swojej pierwszej
karuzeli na Instagram. 

Jeśli ją zrobisz, koniecznie dodaj
hashtagi #czerwonaszpilka  
i #czerwonaszpilkaklub – wtedy 
i my ją zobaczymy!

Powodzenia!



DoŁĄcz do nas na 

naszych kanaŁach:

czerwonaszpilka

Czerwona Szpilka 

Czerwona Szpilka

czerwona-szpilka


