
Textur 1 PhotoShop CS3

Morleone

Åbn et billede og vælg > Quick
Selection Tool og lav en selection
af focusområdet i billedet

Vælg derefter > Select > Inverse
og "baggrunden" er valgt.

Vælg nu > New Adjustment Layer
> Curves.
Træk nedad i det lille "kurvehåndtag"
i øverste højre side af kurvepaletten,
indtil baggrunden er tilpas mørk.
Klik OK.
Focusområdet bliver ikke berørt
da der er selection på baggrunden.
Tryk > Ctrl+D for at ophæve 
selectionen.

 

Der er kommet et nyt lag 
i layerpaletten.
Vælg > Filter > Blur 
> Gaussian Blur.
indstil radius til ca. 10 pixel.
Klik OK. 



Textur 2 PhotoShop CS3

Morleone

Billedet skal nu konverteres til sort/hvid.
Vælg > New Adjustment Layer > Gradient Map
og  vælg > Black, White i drop down menuen.
klik OK. Billedet er nu sort/hvidt.

Der er igen kommet et nyt lag i layerpaletten.

Billedet textur001 kan hentes ved at
følge linket Texturer nederst på siden
med Tutorial. 

Åbn nu billedet textur001. Hvis ikke 
begge billeder vises i vinduet, trykkes
på > F tasten til de begge kan ses.
Vælg > Move Tool, klik i billedet textur001,
hold venstre museknap nede og træk det
over i vinduet med det sort/hvide billede. 
(Der viser sig et lille firkantet ikon ved 
markøren) 
Klik ok i evt. "advarsels-pop-op" menuer.
Luk textur001 igen.

Hvis textur001 er mindre end det 
sort/hvide billede, vælges > Edit > 
Free Transform og tilpas billedet. 
Tryk > Enter for at ophæve 
markeringen.



Textur 3 PhotoShop CS3

Morleone

Der er kommet et nyt lag i layerpaletten med textur001 i.
Sæt > Blending Mode til > Soft Light, og det sort/hvide
billede ses igennem laget. 

Vælg > Add Vector Mask. 
På lagmasken der er kommet,
males nu med sort farve over 
øjnene så texturen fjernes 
over dem.
Vælg nu 50% grå, og mal 
resten af ansigtet frem.

Slå nu lagene sammen =
Hold > Shift+Ctrl nede og tast > E.

Beskær evt. billedet og tilføj Text.

Her er billedet beskåret i venstre side,
og Textur er skrevet med hvid farve, 
skrifttype > Stencil Std, roteret med 
> Free Transform Tool, og > Blending Mode
sat til > Soft Light
Tutorial er skrifttype > Viner Hand ITC.


