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INSTAGRAM REELS (KELAT)
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TEKNISET TIEDOT

▪ Resoluutio 9:16

▪ Koko 1080 x 1920 px

▪ Leikkeitä voi tehdä etukäteen tai kuvata sovelluksessa

✓ Voit käyttää videota tai kuvaa

▪ Pituus max 60 sekuntia

▪ Voit käyttää omaa ääntä tai äänikirjastoa

▪ Näkyy profiilissa omalla välilehdellä sekä halutessaan myös 
syötteessä (feedillä)
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ELEMENTIT
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EDITOINTI (NÄKYMÄ)
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Salama

Matala valo

Tehosteet

Keskinappula

Käännä kamera 

Ääni

Pituus

Nopeus

Asettelu

Ajastin

Puhelimen galleria
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EDITOINTI: ÄÄNI

▪ Äänikirjan kautta voit selata 
sovelluksessa olevaa musiikkia

▪ Voit tuoda myös omaa musiikkia mistä 
tahansa videosta mikä löytyy puhelimesi 
galleriasta (pituus vähintään 5 sekuntia)

▪ Musiikin käyttö

✓ Yksityinen: koko äänikirjasto

✓ Yhteisö/yritys: vain kopiovapaata 
musiikkia, jonka käyttö on sallittu
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EDITOINTI: PITUUS & NOPEUS

▪ Voit valita pituuden kolmen eri 
sekuntimäärän pohjalta 15, 30 sekä 60 
sekuntia

▪ Koko aikaa ei tarvitse käyttää, 
suositeltavaa on valita 60 sekuntia ja 
käyttää se osuus jonka tarvitsee
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▪ Voit joko nopeuttaa tai hidastaa 
kuvattavan klipin vauhtia. 

▪ Tämä ominaisuus toimii vain 
sovelluksessa kuvattavaan materiaaliin

▪ Piste numeron edessä (.3x, .5x) 
tarkoittaa hidastusta ja 1x, 2x yms. 
nopeutusta
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EDITOINTI: ASETTELU & AJASTIN

▪ Asettelun avulla voit lisätä monta 
videopätkää samaan leikkeeseen

▪ Voit muokata ruutua valitsemalla ”muuta 
ruutua”

▪ Mittakaava säätelee kameran näkyvyyttä
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▪ Ajastimen avulla voit kuvata esimerkiksi 
jalustan avulla  

▪ Lähtölaskenta määrittelee kuinka monen 
sekunnin jälkeen tallennus lähtee päälle

▪ Voit myös rajata kuinka pitkän osan 
haluat tallentaa
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EDITOINTI: SALAMA & MATALA VALO

▪ Salama on puhelimen taskulamppua

▪ Voit valita kolmesta eri ominaisuudesta

✓ Salama pois

✓ Salama päällä

✓ Automaattinen salama

• Määrittelee ympärillä olevan 
valon perusteella

▪ Toimii vain kun kuvaat sovelluksen 
avulla
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▪ Matala valo muokkaa asetuksia 
automaattisesti, jotta voit kuvata 
parempia videoita yöllä tai hämärissä 
paikoissa

▪ Ominaisuus tekee videoista 
lämpimämpiä

▪ Toimii vain kun kuvaat sovelluksen 
avulla

Klikkaamalla ikonia laitat ominaisuuden päälle ja pois



9

TYÖVALIKKO
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Teksti

Piirrä

Tarrat

Efektit

Muokkaa ääntäTallenna
(ilman ääntä)

Muokkaa musiikkia, 
selostusta, äänitehosteita



1 0

17 .6.2022

TEKSTIN MUOTOILU

Valitse fontti

Vaihda fontin 
väriä

Lisää fontille
tausta

Animoi fontti

Tallenna 
muokattu 
teksti

Yläpalkki

Alapalkki

Tekstin
asettelu
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TEKSTIN MUOTOILU

Värin valinta

Valitse oma väri
liikuttamalla pipettiä

Tausta
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VAIHEET
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LISÄÄ LEIKE GALLERIASTA
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Avaa galleria ja valitse leike Voit editoida leikkeen pituutta, 
alkamis- ja päättymiskohtaa

Toista tarvittaessa ja paina 
seuraava kun olet valmis 

siirtymään eteenpäin
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LISÄÄ LEIKE SOVELLUKSESSA

▪ Valitse haluatko kuvata etu- vai 
takakameralla

▪ Paina keskinappulaa ja kuvaa 
haluamaasi kohdetta

✓ Keskinappulaa ei tarvitse pitää 
pohjassa

▪ Voit käyttää myös ajastin toimintoa 
jolloin sovellus kuvaa määritellyn 
pituisen leikkeen

▪ Lisää haluamasi tehosteet ennen 
kuvausta
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Tehosteet

Keskinappula

Käännä kamera 
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EDITOINTI

▪ Voit muokata leikkeiden pituutta ja 
järjestystä painamalla muokkaa 
leikkeitä

▪ Kun olet valmis lopputulokseen paina 
joko seuraava tai valmis

✓ Paina seuraava, jos et ole 
muokkaustilassa

✓ Paina valmis, jos olet 
muokkaustilassa 

▪ Lisää tekstit ja tarrat

▪ Muokkaa ääntä
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VAIHEET

▪ Valitse ääni jota haluat käyttää Reelsin tekemiseen

▪ Määrittele kuinka pitkän Reelsin haluat tehdä

✓ et voi lisätä aikaa jälkikäteen

▪ Nopeus on hyvä pitää normaalina, ellei tarve ole hidastaa/nopeuttaa

▪ Kuvaa leikkeet joko sovelluksessa tai valitse ne galleriasta (kuvattu etukäteen)

▪ Editoi leikkeitä tarvittava määrä, lisää mahdolliset tekstit ja GIFit

▪ Siirry julkaisemaan
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JULKAISE

▪ Voit muokata Reelsin kansikuvaa 
joko lisäämällä kuvan kameran 
rullasta tai valitsemalla videosta.

✓ Kansikuvan on hyvä olla myös 
kokoa 1080 x 1920 px

▪ Kirjoita haluamasi kuvateksti ja 
lisää hashtagit

▪ Profiilikuvan rajauksella 
määrittelet miltä kuva näyttää 
syötteessä

▪ Jaa myös syötteeseen tarkoittaa, 
että Reels jaetaan myös feediin
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