
Sepia 1 PhotoShop CS3

Morleone

Sepia - effekt med Gradient 
Map adjustmentlayer.
                      -
Det kan kun lade sig gøre på
et sort/hvidt billede, så det skal 
først laves. (Se evt. tidligere
tutorial - Fra farve til sort/hvid)
                       -
Vælg > New Adjustment
Layer > Gradient Map. 

I > Gradient Map pop-op menuen
klikkes i boxen med det > Gradiente
Farveforløb og en ny > Gradient 
Editor pop-op menu bliver åbnet.

For at lave et nyt farveforløb vælges
først det nederste håndtag i venstre
side. Dette gøres ved at klikke på
det. Når det er valgt, bliver den lille
trekant i toppen af håndtaget sort.

Klik nu på firkanten hvor der står
> Color.
Herved åbnes > Select Stop Color
dialogboxen.
Der er nu 3 dialogboxe åbnet på
en gang.



Sepia 2 PhotoShop CS3

Morleone

I > Select Stop Color dialogboxen 
skrives  > 241803 i feltet med hexa
tegnet foran. Dette giver en meget 
mørk brun farve.
Klik OK.

Tilbage i >Gradient Editor dialogboxen
vælges håndtaget nederst i højre side.
Herefter klikkes igen på colorfirkanten.

I > Select Stop Color dialogboxen
skrives > ffe3b2 i hexa farvefeltet.
dette giver en lys creme farve.
klik OK.
Der er nu lavet et Brunt/Creme 
farveforløb. 
Navngiv det Sepia1 i navneboxen og
klik på > New. Farveforløbet kan nu
ses nederst i Presets boxen.
Klik OK.

I > Gradient Map dialogboxen
markeres > Dither boxen, dette er
med til at forbedre det gradiente 
farveforløb ved print.
Klik OK.

Billedet har nu fået et brunligt skær hvor den
brune farve blander sig med de mørke toner
og den creme farve med de lyse toner i billedet. 
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Morleone

Der er kommet et nyt lag. Navngiv 
laget Sepia1.
Sæt > Opaciteten til ca. 75%

For at få billedet til at se gammelt ud 
skal det dækkes af et mønsterlag. 
Vælg > New Adjustment Layer
og vælg > Pattern.
I > Pattern Fill dialogboxen 
klikkes i den lille sorte pil ved 
mønster-tumbnailen og vælg 
> Clouds. 
Hvis mønsteret ikke allerede er
i paletten, klikkes i den lille sorte
pil. I dropdown-menuen vælges
< Patterns og klik OK. 
Sæt > Scale til 600 %. 
Klik OK.
Billedet er nu dækket af et gråt
mønster.
Sæt > Blending Mode til Overlay
og > Opaciten til ca. 15-20 %

Billedet har fået et gammelt og
gulnet look. 


