
Door Rico Coolen



Afmetingen landscape

• Fotolijst 40x50 cm

• Foto A3 (30x40cm). 
• A3+ (33x48cm) past niet in deze lijst maar is goede basis!

• Boven en zijmarge ongeveer gelijk houden.
• Passe partouts aftekenen op 5,5 (L) – 5,0 (B) – 5,5 (R) cm

• De onder marge wordt dan 6,0cm

• Altijd controleren. Meet vanuit het midden
• Houdt 0,5 cm aan als rand voor de PPT. 

• Scan fix is echt nodig! Voldoende marge en extra 
vastzetten met tape op de randen.
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Grote portret

• Fotolijst 40x50 cm

• Foto A3 (30x40cm). 
• A3+ (33x48cm) past niet in deze lijst maar is goede basis!

• Boven en zijmarge ongeveer gelijk houden.
• Passe partouts aftekenen op 5,5 (L) – 5,0 (B) – 5,5 (R) cm

• De onder marge wordt dan 6,0cm

• Altijd controleren. Meet vanuit het midden
• Houdt 0,5 cm aan als rand voor de PPT. 

• Scan fix is echt nodig! Voldoende marge en extra 
vastzetten met tape op de randen.
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Andere maten?

• Andere maten kunnen natuurlijk.

• Houd de boven en zij marges met elkaar in 
verhouding

• Beter een grotere onder marge.

• Snij je PPT karton en leg daar je foto op in de maat 
die je wilt presenteren

• Leg de foto zodat het een mooie verdeling geeft. 
• Beter meer onder marge dan veel boven marge!
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Not Done! • Foto tussen 2 stroken PPT.

+



Aandachtpunten

• Bij zelf afdrukken eerst spuitkanalen 
controleren.

• Reinig printkoppen indien nodig.

• Zorg voor een overzichtelijke 
opstelling.

• Maak je afdruk. 

• Controleer je afdruk.

• Maak je passe partout op maat van 
de foto



De filmpjes

• De filmpjes kunnen via deze link bekeken worden. 
Klikken op de afbeeldingen kan ook.

• Alles staat achter elkaar gemonteerd.

• Alles is versneld weergegeven.

http://ricoco.jalbum.net/PRINTEN EN INLIJSTEN/index.html
http://ricoco.jalbum.net/PRINTEN EN INLIJSTEN/index.html


Succes!!


