
 Ændre øjenfarve 1                                    PhotoShop CS3

Vælg New adjustment layer i 
layerpaletten
Vælg Curves i popopmenuen
Vælg Green i Channel og træk opad
i kurvelinien. Klik ok. Indstillingen kan
ændres senere. Billedet er nu "grønt"

Morleone

Der er nu kommet et nyt lag. Dobbeltklik 
på navnet på laget, navngiv det, fx. Iris. 
Den hvide lagmaske skal nu fyldes med 
sort. Hold Ctrl tasten nede og tryk på i.
Masken er nu sort, og den "grønne" farve
er igen dækket ned.
For at få den grønne farve frem 
igen i øjet,skal der males med 
hvid farve på masken.
Vælg en Pensel i værtøjspaletten, 
og vælg en penselstørrelse der 
passer til øjet,og vælg hvid som 
forgrundsfarve.
Mal nu på øjet så den grønne 
farve kommer frem.
Males der "udenfor", skiftes til 
sort farve og der males hen over 
igen.
Altså: Hvid afdækker - Sort skjuler. 



Morleone

 Ændre øjenfarve 2                                    PhotoShop CS3

For at få overgangen til at 
se naturlig ud: Gå op i
Filter>Blur>Gaussian Blur,
og indstil som vist nedenfor.
Klik ok.

For at give karakter til øjet: Vælg 
New Adjustment Layer>Curves.
Vælg RGB i Channel, og træk ned
i kurvelinien. Klik ok. Billedet er nu
blevet mørkere. 
Navngiv det nye lag og fyld ud med
sort farve.
Vælg en tynd pensel (fx.4) pix og mal
med hvid farve rundt i kanten af "iris".
Vælg herefter Filter>Blur>Gaussian
Blur og indstil radius så stregen
bliver "blød" i kanten.

Øjnene mangler nu kun lidt "gnist"....



Morleone

 Ændre øjenfarve 3                                    PhotoShop CS3

For at give liv til øjnene: Vælg igen
New Adjustment Layer>Curves.
Vælg RGB i Channel, og træk opad
i kurvelinien. Klik ok. Billedet er nu
blevet lysere. 
Navngiv det nye lag og fyld ud med
sort farve.
Vælg en soft round pensel (fx13 pix) 
og mal med hvid farve den nederste
halvdel af "iris"
Vælg herefter Filter>Blur>Gaussian
Blur og indstil radius så overgangen
bliver blødere

For at ændre på den grønne farve,
vælges laget iris, dobbeltklik på layer
ikonet og rediger i popopmenuen.
Det er også muligt at ændre til en helt
anden farve.

Nu manger der bare at 
få øjnene til at stråle......!



Morleone

 Ændre øjenfarve 4                                    PhotoShop CS3

For at gøre øjnene skarpere er det
nødvendigt at lægge alle lag sammen.
Dette kan gøres på flere måder - for 
stadig at kunne redigere i billedet, og
beholde originalbilledet intakt, gøres 
følgende: Marker alle lag. Klik
på den lille sorte pil i øverste højre
hjørne af lagpaletten. 
Hold nu >Alt-tasten
nede og vælg 
>Merge Visible i 
popopmenuen.

Der kommer nu et
sammenlagt lag,
men alle lag er
stadig intakte og
redigerbare.

Vælg Image>Adjustments>
Desaturate.
Billedet bliver nu gråt.
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 Ændre øjenfarve 4 - fortsat                       PhotoShop CS3

Vælg nu Filter>Other>High Pass
og indstil radius så konturerne i
ansigtet kan ses. Som regel skal
værdien ikke sættes højere end 3.
Klik OK.

I lagpaletten sættes >Blending Mode
til >Overlay
Hele billedet er nu blevet skarpere.
For at "dække" billedet ned igen, 
vælg >Ad layer Mask og giv 
lagmasken sort farve. (Ctrl+i)
Vælg en soft pensel og mal med 
hvid farve på øjnene, som nu ser 
klarere og funklende ud.
Laget kan evt. kopieres for at få
mere "skarphed"


