
5 SNABBA TRICKS FÖR SEMESTERBILDER

För alla bilder gäller att först göra sedvanliga justeringar som att balansera nivåer och färger, 
skuggor och högdagrar, retuschera och/eller vad som behöver göra med bilden.

SVARTVITT

1. Desaturera bilden (Ctrl+Shift+U)
2. Gå till ”Edit/Fade desaturate” och ändra blandningsläget till ”Color”.



CROSS PROCESS

1. Skapa ett justeringslager med kurvor och fixa till profilen för respektive kanal som på bilden 
nedan

2. Skapa ett justeringslager med ”Color  fill” i färg #e1ff00
3. Sätt blandningsläget till ”Color”.
4. Justera ner opaciteten till någonstans mellan 10-15%



KONTRAST

1. Skapa ett justeringslager med ”Black & White”. Klicka på OK.
2. Sätt blandningsläget till Overlay.
3. Dubbelklicka på justeringslagret och justera de enskilda färgerna.
4. Justera ytterligare med en S-kurva för mer kontrast.





RÖDGUL TON

1. Gör en kopia av bilden.
2. Gå till ”Edit(image/mode” och konvertera till ”Greyscale”.
3. Gå till ”Edit/image/mode” och konvertera till ”Indexed colors”.
4. Gå till ”Edit/image/mode” och konvertera till ”Color table” och välj ”Black body”.

5. Gå till ”Edit/Image/mode” och konvertera tillbaka till RGB.
6. Flytta över bilden till originalbilden som du började med. Släck ner detta lager så länge.
7. Konvertera originalbilden till svartvitt genom första metoden i dessa guider.
8. Tänd det överflyttade lagret och sätt blandningsläget till ”Soft light”.





SPLIT-TONING

1. Kopiera bilden till ett nytt lage och konvertera till svartvitt enligt första metoden.
2. Sänk opaciteten till 80%.
3. Skapa ett justeringslager med ”Gradient map” mellan de båda lagren.

Här finns utrymme för mycket experimenterande. Jag har gjort det enkelt för mig på denna bilden 
och valt en förhandsinställd övertoning. Se den gröna pilen.

Röd pil - om man klickar på den får man upp den nedre delen av bilden och kan markera 
               övertoningen.
Blå pil - Om man klickar på dessa pluttar får man upp färgvalsverktyget och kan skapa egna
              övertoningar.

4. Justera eventuellt opaciteten på olika lager mera – testa dig fram!



Här är en annan övertoning där markörerna från vänster till höger är: Svart/#000000, 
blågrå/#497b90 och ljusgul/#f0e6b7 och opaciteten på det svartvita lagret är 60%


