
Reducere sløring 1 PhotoShop CS3

Morleone

Hvis billedet er sløret og uklart
er det muligt at fjerne en del
af problemet. 
Åbn billedet.
 
Først skal farven justeres, det
hjælper som regel en del.

Afsæt først det mørkeste sted
på billedet. 
Vælg > New Adjustment
Layer > Threshold. Billedet
bliver nu Sort/hvidt.
Træk Glideren helt til venstre, 
og træk den mod højre, til det 
første solide sorte område
viser sig - hold >Shift nede og 
klik en gang, og der er afsat et
lille mærke med et lille 1-tal.
Træk nu håndtaget til højre og 
derefter mod venstre til det
første lyse område viser sig.
Afsæt et nyt mærke. Denne gang
er der et lille 2-tal ved mærket.
Da det kun er for at afsætte mærker
Threshold skal bruges, klik > Cancel.
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Morleone

Vælg nu > New Adjustment Layer > Curves. 
Vælg den > Sorte Pipette og klik på mærket 
med det lille 1-tal. Herved er de mørkeste toner 
på billedet justeret.
Billedet ser nu en del mørkere ud og for at 
genskabe balancen skal de lyse toner justeres.

Vælg den > Hvide Pipette og klik på 
mærket med det lille 2-tal. Herved justeres
de lyse toner på billedet. Klik OK.
Der er nu et nyt lag i Layer Paletten.
Navngiv laget fx. Justering
Som regel vil billedet allerede nu være
forbedret en del.
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For at fjerne mærkerne igen fra
billedet vælg > Color Sampler Tool
og klik > Clear i top-paletten.

For at lægge lagene sammen - Merge Visible -
holdes > Shift+Ctrl+Alt nede samtidig og tast > E. 
Lagene er nu lagt sammen, men originalbilledet 
er stadig intakt.
Kopier nu laget og sæt > Blending Mode 
til > Overlay og sæt evt. > Opaciteten til  ca. 75%,
afhængig af det enkelte billede.
Resultatet er måske ikke et perfekt billede; men 
markant forbedret. 
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