
Farvejustering 1 PhotoShop CS3

Morleone

Åbn et billede, kopier ved at trække laget
ned i >Create New Layer ikonet i 
layerpaletten.

Først skal lys og skygge indstilles.
Gå ned i > New Adjustment Layer og 
vælg > Levels.

I Levels dobbeltklikkes på den
> Sorte Pipette.



Farvejustering 2 PhotoShop CS3

Morleone

Nu åbnes  farve-dialogboxen
> Select Target Shadow Color.
I > HSB farverummet skrives
5 i feltet  ud for B. Klik OK.
Dette gør at skyggeområderne
i billedet ikke bliver helt sorte,
når billedet bliver  printet ud.

Nu åbnes  farve-dialogboxen
> Select Target Highlight Color.
I > HSB farverummet skrives
96 i feltet  ud for B. M og Y i
CMYK farverummet skal gerne
være 3 %. Klik OK.
Dette forhindrer at de hvide 
områder i billedet ikke kommer
til at stå uden farve når det 
bliver printet ud.

Tilbage i Levels dobbeltklikkes
nu på den > Hvide Pipette.
(Det er den til højre)

Tilbage i Levels klikkes OK. I pop-op boxen der nu 
kommer frem klikkes Yes/ja. 
Indstillingerne er nu gemt i PhotoShop.
Slet laget Levels, der er kommet i Layerpaletten, 
ved at trække det ned i "Skraldespanden"

Vælg nu > Eyedropper i værktøjspaletten
og sæt > Samle Size til > 5 by 5 Average
i toppaletten.



Farvejustering 3 PhotoShop CS3

Morleone

Gå i Layerpaletten, vælg > New Adjustment Layer.
Vælg > Threshold. Billedet bliver nu sort og hvidt.
I pop-op paletten trækkes glideren helt til venstre.
Billedet blir nu helt hvidt. Glideren trækkes nu mod
højre til det første solide sorte område viser sig.
Her afsættes et mærke ved at holde < Shift nede
og klikke en gang. Der er nu et lille mærke med et 
1 tal ved.

Glideren trækkes nu mod højre, og billedet bliver helt sort.
Træk nu med venstre til det første solide Hvide område viser 
sig.  Afsæt igen et mærke ved at holde < Shift nede
og klikke en gang. Der er nu et lille mærke med et 2 tal ved.
Nu er det lyseste og det mørkeste sted på billedet markeret.
Slet laget Threshold i lagpaletten.
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Morleone

Vælg > New Adjustment Layer > Levels,
og vælg den > Sorte Pipette og klik i
punktet på det mørkeste sted på billedet
(punktet med det lille 1 tal). 

Vælg derefter den > Hvide Pipette og klik
i punktet på det lyseste sted på billedet
(punktet med det lille 2 tal). Klik OK.

Navngiv det nye lag.
Er det ikke helt det ønskede resultat,
kan  > Opaciteten i justeringslaget
reguleres. Ved at klikke på øjet i laget,
kan der helt "lukkes" for det.
Ved at dobbeltklikke på 
> Layer thumbnailen, åbnes Levels igen,
og der kan reguleres i mellemtonerne
ved at trække i den miderste glider.
Klik Ok.

For at fjerne de små mærker igen vælges
> Color Sampler i værktøjspaletten, og 
klik > Clear i toppaletten.
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