
Stappenplan Avatar maken 

WAT IS VOKI? 
Met Voki kun je heel simpel en snel een bewegende avatar maken. Je kunt een (fictief) karakter 
kiezen en de stijl van de kleding, het haar, de ogen, de mond, de accessoires en de achtergrond naar 
wens aanpassen. 
Ook kun je audio toevoegen, waardoor het een sprekende avatar wordt. Dit kan via een 
computerstem of via een zelf ingesproken audiofragment. 

Een avatar gemaakt met Voki. 

EEN ACCOUNT AANMAKEN 

1. Voor Voki heb je Adobe Flash Player 
nodig. Als deze niet automatisch 
geïnstalleerd is, ga naar
https://get.adobe.com/nl/
flashplayer/

2. Klik op Nu downloaden.

3. Volg de installatie procedure. 

4. Ga naar http://www.voki.com/

https://get.adobe.com/nl/flashplayer/
http://www.voki.com/
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5. Klik rechts bovenin op LOG IN.

6. Klik op Sign Up Here.

7. Vul de gegevens in en klik op sign up.
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EEN NIEUWE VOKI MAKEN 

1. Klik op op Creator om een nieuwe
Voki-avatar te maken.

2. Onder Customize your character
kun je bij HEAD het karakter van je
avatar kiezen.

3. Je kunt kiezen uit een grote lijst
met karakters. Deze staan
ingedeeld in categorieën, zoals
classic, toons, anime en animals.
Klik op de categorie die je wilt.

4. Klik op het karakter dat je wilt. Bij
sommige karakters kun je het haar,
de mond of de snor veranderen.
Klik hiervoor op het plaatje van het
haar, de mond of de snor. En kies
het haar, de mond of de snor die je
wilt.
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5. Bij CLOTHING kun je de kleding en
het hoofddeksel van het karakter
aanpassen.

6. Geef bij BLING sommige karakters
een bril of sieraden.

7. Klik op DONE als je klaar bent met
deze stap.

8. Onder Give it a voice kun je de
stem toevoegen.

9. Via het telefoontje kun je al bellend
de tekst inspreken (let op: dit kost
geld; kies daarom voor een andere
optie!).

10. Via de toetsenbordknop kun je de
tekst die je uitgesproken wilt
hebben intypen.

11. Kies bij Accent/Language voor de
taal. Kies Dutch voor Nederlands.

12. En kies bij Voice een stem die je
leuk vindt.

13. Klik op de playknop om het
voorbeeld te horen.

14. Klik op DONE als je klaar bent met
deze stap.
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15. De achtergrond waar je avatar voor
staat kun je ook aanpassen. Klik
hiervoor op Backgrounds.

16. Kies een categorie en klik op een
achtergrond die je mooi vindt.

17. Je kunt ook een eigen achtergrond
toevoegen. Klik dan op het mapje
met de groene pijl.

18. Klik na je keuze op DONE.
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 Voorbeeld 

21. Onder de avatar zie je ook nog dit
schema.

22. Onder Tweak kun je de grootte van
de mond, de make-up, de ogen, de
huid en het haar aanpassen. Onder
Color kun je de kleur aanpassen.

23. Klik op Publish om de avatar op te
slaan.

24. Geef je avatar een naam. En klik op
SAVE.
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25. In het volgende scherm kun je de
gemaakte Voki op verschillende
manieren delen. Klik op het
icoontje van de manier waarop je
wilt delen.

26. Ook kun je de avatar versturen via
e-mail bij Email your friends. Vul
dan het e-mailadres van de
ontvanger in. Vul het onderwerp in.
En schrijf een bericht als je dat wilt.
Klik dan op SEND.
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27. Je kunt je Voki nog aanpassen. Klik
dan op Edit. Of maak direct een
nieuwe door op Create New te
klikken.

28. De gemaakte avatars worden
automatisch opgeslagen en kun je
terugvinden onder My Voki. Ook
hier kun je later je avatar nog
aanpassen.




