
Texturera ett ansikte

Jag har färgjusterat och beskurit min bild, så den skiljer sig från originalet. 
Se också lagerpaletten i slutet av guiden för att få en uppfattning av arbetsgången.

1. Frilägg objektet, vilket i detta fall enklast gör med ”Quick Selection Tool”.

2. Placera in en ny valfri bakgrund.
Se bilden till höger

3. Gör en kopia av bilden
Konvertera den till svartvitt.
Lägg på ”Filter/Blur/Gaussian Blur” med 
ett värde på ca 5 till denna bilden. Mellan
tre till fem brukar funka.
Spara  bilden som PSD-fil.

4. Återgå till arbetsbilden och skapa ett 
justeringslager ”Gradient Map” som ska vara 
svartvitt.

5. Skapa ett nytt tomt lager och måla med 
färg #949494 över ögonen för att förstärka dem.

6. Kopiera den nya bakgrunden till ett nytt lager
Placera den överst och ändra
blandningsläget till ”Multiply”.
Se bilden till höger.

Steg 6 gjorde jag för att mörka ner bilden lite grann 
och få följande steg att fungera bättre. 
Om du använder en annan bild kan du istället välja 
att måla valda delar för att mörka ner eller ljusa upp 
delar av ansiktet/bilden.
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7. Flytta över texturen till bilden och passa 
in den över ansiktet.

Ändra blandningsläget till ”Soft Light”. 
(Detta steg är beroende av de bilder du 
använder och de blandningslägen som 
brukar fungera bäst är ”Multiply”, 
”Overlay” och ”Soft Light”
och eller olika kombinationer av dem. 
Värt att testa är också ”Blend-If”-
funktionen”.

Jag har också klonat en del uppe till höger 
och nere till vänster på biilden.

8. Gå till ”Filter/Distort/Displace” .
Ställ in enligt nedanstående bild
(eller använd grundinställningen).

         9. Markera friläggningen och skapa  en lagermask  
     på texturlagret.

    Måla bort det som hamnar utanför ansiktet med en 
     pensel.

10. Kopiera texturlagret.
      Ta bort lagermasken och gå till”Transformation 

       Tool” och förstora bilden till 200 %.
      Flytta ner detta lager till under kopian av 

       bakgrundslagret och sänk opaciteten till 30 %.
      Upprepa sedan steg 9.

11. Skapa ett justeringslager ”Curves” och                      Bilden efter steg 9
öka kontrasterna i bilden.

              

12. Måla tillbaka en del av färgen på slipsen 
och kavajen genom att ställa dig på 
”Gradient Map”-lagret och skapa en 
lagermask.
Måla med en svart pensel satt till 50 % 
opacitet.
Skapa ett lager överst  med färg #808080 satt i blandningsläge ”Soft Light” och måla med 
vit  respektive svart färg i låg opacitet för att justera det sista av kontrasterna i bilden.



Enklast är att bara lägga på en textur och pröva sig fram för att se     Lagerpaletten
vad som fungerar.

De viktiga stegen i guiden är att få till rätt blandningsläge 
på texturen/texturerna (du kan använda flera) och att använda 
lagermasker för att få texturen att hamna på de ytor där den ska 
vara.

Ett tips är att arbeta med svartvita bilder och sedan färglägga 
dem. Det är oftast enklare att få till en enhetlig färgskala på 
bilden om du använder dig av en svartvit bild.

Ytterligare ett tips är att använda ”Liquify Tool” för att anpassa 
texturen till ansiktet.


