
Fra farve til Sort/Hvid 1 PhotoShop CS3

Morleone

Der er flere måder at lave 
sort/hvide foto på i PhotoShop.
Her er et par stykker af dem...

Gå op i > Image > Adjustment
> Black& White og indstil i
> Pop-op menuen.
Klik OK.

 

Og det var så det billede!

Ved at bruge denne metode arbejdes der direkte på
billedet, som det kan ses  i Layerpaletten.
Farverne er trukket ud af billedet.
Men det kan lade sig gøre at bruge Black & White,
uden at ødelægge billedet, hvilket jo er min kæphest:
Aldrig at røre originalbilledet, hvis det på nogen
måde kan undgås.
( Der kan selvfølgelig altid tages kopi, men det fylder jo altsammen.)



Fra farve til Sort/Hvid 2 PhotoShop CS3

Morleone

På følgende måde er det også
Black & White der anvendes, 
men som Adjustment Layer.
Gå  i > New Adjustment Layer
i bunden af Layerpaletten, vælg
> Black& White og indstil i
> Pop-op menuen. Klik OK.
Næsten samme procedure, med 
samme resultat! Men på denne måde
er originalbilledet stadig intakt - og der 
er mulighed for senere at redigere, ved
at dobbeltklikke på den sort/hvide 
tumbnail. (Den ved siden af øjet)

Der er også mulighed for at lege lidt. 
Vælg en pensel i Værktøjspaletten, 
fx.> Hard Rounded 13 pixels, (sørg 
for  at forgrundsfarven er sort) og vær 
sikker på at det er lagmasken der er
valgt. Mal nu på billedet og farverne fra
originalbilledet kommer frem. 
Males der forkert, eller man fortryder,
kan der bare males over igen med
hvid farve. Her er der yderligere text.
Bemærk: Originalen er intakt.



Fra farve til Sort/Hvid 3 PhotoShop CS3

Morleone

Den næste måde er også med et
Adjustment Layer, denne gang
med et gradient sort/hvidt
farveforløb.
Gå  i > New Adjustment Layer
i bunden af Layerpaletten, vælg
> Gradient Map 
( tag ikke fejl af den og Gradient der 
ligger i toppen af menuen ) 
og vælg > Black,White farveforløbet
i > Pop-op menuen. Klik OK.
Sæt evt. også mærke ved > Dither i 
popopmenuen, da det hjælper hvis
billedet skal printes ud.

De sorte farver i det gradiente forløb,
går ind og blander sig med de mørke
farver i billedet, og de hvide farver
blander sig med de lyse farver......
Ved at bruge denne metode, kommer 
der mere liv og dybte i billedet.
Originalbilledet er bevaret, og der 
kan redigeres i det. 

Black & White

Gradient Map


