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Sådan redigerer du din podcast
I denne guide gennemgår vi kun basale værktøjer til at redigere din 
podcast. Vi anbefaler, at du selv leger med redigeringsprogrammet 
Audacity for at finde andre gode metoder. 

Vi anbefaler også, at du altid gemmer din optagelse på dit USB-stik. Så 
bliver den ikke slettet ved et tilfælde.

Tag mikrodisken ud af RØDEcaster Pro og sæt den i adapteren. Adap-
terne ligger i kassen.

Mikrodisken sidder her
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Sæt adapteren i computerens USB-indgang.
Åbn filen, som hedder RODECASTER (E:). Åbn herefter mappen RODE 
og så mappen PODCASTS. Her ligger alle de optagelser, der er gemt på 
mikrodisken. Hver gang du har startet en ny optagelse på RØDEcaster 
Pro er den gemt som en ny optagelse. 
Er du i tvivl om, alle lydklippene er dine? Tjek dato og tidspunkt på filen. 

Adapteren ser således ud

Mikrodisken skal sættes i 
adapteren her
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Kopier alle dine optagelser og gem dem på dit eget USB-stik.

Åbn programmet Audacity. Bruger du din egen computer, skal du først 
downloade programmet. Det er gratis og sikkert at bruge og hente.

Nu skal du åbne dine filer. Det gør du sådan: Tryk på Fil◊ Åbn ◊ Denne 
PC◊ navnet på dit USB-stik◊ åbn. Åbn de forskellige filer, du skal bruge. 
Tryk på Play for at høre råmaterialet af dine optagelser. 
Et lydklip i Audacity ser sådan ud.  

Tryk på Play for at høre 
råmaterialet
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Marker derefter, hvor lydstykket skal sættes ind ved at trykke på ste-
det i hovedfilen. Tryk ctrl+v. Det skal du gøre, hvis du skal forsætte dit 
lydspor efter en pause, eller hvis du vil indsætte en jingle, en breaker 
eller et telefonopkald.

Har du valgt at lave én lang optagelse i stedet for flere, skal du blot 
klippe i denne.

Det hvide viser den 
markering, der er lavet 

og som skal klippes 
over i hovedfilen
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Husk! Du kan ALTID fortryde din sidste handling ved at trykke ctrl+Z.

Gem dit projekt løbende på computeren. 

Når du er færdig med at redigere, skal du eksportere din podcast til 
mp3-format. Det gør du ved at trykke på Fil ◊ Eksporter som MP3 eller 
MP4. 
Nu er din podcast færdig. Nu skal du udgive din podcast. 

Stregen viser, hvor 
der er trykket på ho-
vedfilen. Når du tryk-

ker ctrl+v kommer det 
klippede lyd ind her

Når du har klippet alle dine lydfiler sammen til en fil, og du er tilfreds 
med rækkefølgen, er det tid til at finkæmme den. Du skal klippe stilhed, 
unødig snak og evt. øh’er væk. 
Det gør du ved at lytte hele filen igennem. Hver gang du finder noget, du 
vil have ud, markerer du det og trykker ctrl+k. 
Husk, at du selv bestemmer, hvor meget du vil klippe i din podcast. Nog-
le foretrækker en ikke-overproduceret podcast, og andre vil have den 
helt strømlinet. 


