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Pixel art
• En riktning & teknik inom digital konst 

• Speciellt populär inom spel och internetkultur, ger ett 
retrointryck 

• Många olika stilar beroende på hurdana 
begränsningar som används, färgpalett och 
upplösning 

• Typiskt är begränsad palett, tex. 256 färger 

• Ofta storlekar som: 16x16, 32x32, 64x64 eller 
128x128 

• En typ av abstrahering som kan göras på många 
olika vis

Karaktären Leah i spelet  
Stardew Valley (2016), 

Eric Barone  
Övre - 26 x 14 px 

Nedre - 64 x 64 px



• piskelapp.com 

• Gratis, online, fungerar utan nerladdning 

• Logga in med Google-lösen om du vill spara dina 
bilder till ett galleri 

• Kan användas för att skapa animationer eller 
enskilda bilder 

• Har stöd för s.g.s. alla verktyg och exportformat 
du kan behöva inom pixelkonst 

• T.ex. Chride använder den professionellt för att göra 
spel

http://piskelapp.com


Att arbeta i Piskel:
• Börja med att trycka på knappen Create Sprite

<Arbetsyta>

<Preview>

<Lager> & 
<Paletter>

<Skala>,  
<Spara> & 
<Export>

<Verktyg>

<Tidslinje>



Penna (P)

Penselstorlek

Penna som speglar vågrätt

Färgpytts - Färgar ett område Färgpytts som ersätter alla pixlar av samma färg

Suddgummi (E)

Rita rektangel

Flytta

Välj rektangulärt (markering)

Gör ljusare / Mörkare

Pipett - välj färg (O)

Förgrundsfärg

Bakgrundsfärg - för ditherering

Dithereringspensel

Välj friform (markering)

Välj färg (markering)

Rita cirkel / ellips

Rita linje (L)

Verktyg



Tidslinje - 
uppifrån neråt. 
Rutorna - frames 
- är numrerade. 
Du kan dra dem 
för att ändra 
ordning. 
Tryck “Add new 
frame” för att 
lägga till en 
till ruta. 
Tryck Duplicate 
this Frame för 
att skapa en 
kopia av en 
existerande ruta.

I övre högra hörnet ser du en 
förhandsvisning av din piskel. 
Ställ in slidern för FPS för 
att få olika hastighet på 
animationen. 
Tryck på löken för att lägga 
på/av sk. onion skin, dvs. att 
föregående ruta syns till 
nästa.

<Tidslinje> <Preview>



Då vi jobbar med pixel art kan 
det vara bra att arbeta med en 
begränsad palett. Då behöver 
du inte skapa färger själv, 
och har lättare att hålla 
färgskalan enhetlig. 
Piskel klarar av paletter på 
upp till 256 färger. 
Jag rekommenderar att du 
skapar en palett från en bild: 

<Paletter>
Den här palettbilden är t.ex. 
ganska fungerande, fastän 
mängden färger på den är 
begränsad till 30. 

Så här kan en 256 färgers 
palett se ut:

<— Palett 1

v Palett 2



Lager  - Layers -  kan hjälpa dig om du 
vill kunna flytta på enskilda element.  
Tryck på + för att skapa ett till lager.  
Pil upp och pil ned byter ordning - vilket 
lager är överst. 
X tar bort lagret. 
Alfa säger hurdan opacitet - 
genomskinlighet - lagret har.

<Lager>

“Merge with 
layer below” 
gör att bilden 
plattas till.

<Skala>
Piskels grundinställning är 32 
x 32 pixlars arbetsyta. Det 
kan kännas för litet. Då kan 
du skala din piskel: 

Till exempel: 16 x 16, 32 x 32, 64 x 
64, 128 x 128 håller pixlarna 
fyrkantiga. 
Maintain aspect ratio = håll samma bildförhållande.  
Resize canvas content = skala det du redan tecknat. 
Anchor = punkt kring vilken skalning sker. 



När du vill spara din 
Piskel har du tre 
alternativ; spara till 
galleri (om du loggat 
in), spara i browser (så 
länge du inte tömmer 
ditt cache-minne borde 
det vara ok) eller spara 
genom att ladda ner. 
Formatet är .piskel , 
vilket endast Piskel 
läser, därför är export 
viktigt:

<Spara>
<Exportera>

Välj först skalning - Jag siktar ofta på 
512 x 512 med en skalningsfaktor på 8. 

Välj sedan filformat. 
En statisk bild använder bildformatet PNG 
(PNG > Selected frame export); en animation 
GIF(GIF>Download); och animationsrutor - 
för att lägga in i t.ex. ett spel eller 
video - PNG som antingen en s.k. 
spritesheet (PNG > Spritesheet file export) 
eller som mapp med enskilda rutor i PNG 
(Zip > Download). 

Piskel-exportfiler är väldigt små - vi 
talar några kilobyte.



<Tips och Teknik>

Tips 1: Har du för få färger för en mjuk 
gradient? Tänk på paletten som en låda 
färgpennor. Skuggning kan göras med s.k. 

dithering.

Tips 2: Arbeta steg för steg, 
från helheter till detaljer,  

skuggor och highlights

Tips 3: Misstag? Ctrl Z 
fungerar också i Piskel :)



Lycka till! Önskar Chride <3


