
Rammer 1 PhotoShop CS3

Morleone

Åbn et billede og vælg > Rectangular
Marquee Tool  og træk en markering
så hele billedet er valgt. Vælg > Select
> Save Selection. Navngiv selectionen
i pop-op-menuen, og klik OK.
Vælg > Create New Layer. Dobbeltklik
på lagnavnet og navngiv laget, fx. Ramme.

For at lave plads til rammen, vælges
 > Image  > Canvas Size. I pop-op-menuen
vælges cm. I Width og Hight øges tallet med
den ønskede rammebredde. I dette tilfælde
er billedet 13x18 cm og rammen skal være 
2 cm, derfor skrives 17 i Width og 22 i Hight.
Klik OK.

Billedet har nu fået en 2 cm bred hvid 
kant hele vejen rundt. 
I > Canvas extension color, kan der 
vælges andre farver.
Ved det lille billede er der valgt sort.

 



Rammer 2 PhotoShop CS3

Morleone

Vær sikker på laget Rammer er valgt,  og vælg 
> Select > All.   Vælg > Gradient Tool. 
I top-paletten vælges gradientforløbet > ramme2. 
Træk nu et lodret forløb fra øverste kant til bunden 
af markeringen.
Gradient forløbet kan hentes nederstpå Tutorial-siden.  
Det hentes efterfølgende ind i PhotoShop ved at 
klikke i den lille sorte pil og vælge Load Gradient.

Vælg > Select > Load Selection 
og i pop-op-menuen vælges > foto. 
Klik OK.
Der kommer nu en selection i samme
størrelse som det oprindelige foto.
Vælg > Edit > Clear, eller tryk på 
> Delete - tasten på tastaturet.
Billedet kan igen ses.



Rammer 3 PhotoShop CS3

Morleone

Med foto-selectionen aktiv, vælges > Gradient 
I top-paletten vælges gradientforløbet > Gold. 
Træk igen et lodret forløb fra øverste kant til 
bunden af markeringen.

Gå nu i > Select > Modify
> Contract.
I pop-op-menuen sættes
> Contract By til 10 pixels.
Klik OK.
Tryk > Delete.

Vælg  > Add a layer style 
> Bevel and Emboss. Indstil
i pop-op-menuen som vist.
Klik OK.


