
ENKLARE ANSIKTSRETUSCH
Här kommer jag att visa en enklare ansiktsretusch. Det är ganska många steg i processen, men de 
flesta steg är i sig inte krångliga. Jag kommer så långt det är möjligt att arbeta med justeringslager 
eftersom det gör det möjligt att under tiden och i eferhand justera. Vill man redigera bilden direkt 
kommer man åt de flesta verktygen via ”Image/Adjustments”.  I slutet visas lagerpaletten ifall 
oklarheter uppstår under vägen.

Tänk på att alla effekter kan justeras genom att sänka opaciteten på respektive justeringslager.

Originalbilden

1. Ljus  
− Skapa ett justeringslager  med ”levels” och balansera bildens nivåer.



2. Hudtoner  
− Markera ansiktet – med t ex snabbmaskverktyget eller magnetiskt lasso
− Skapa ett justeringslager med ”Color balance”. 

Här är principen att jobba med komplementfärger där man ska justera om det är för mycket eller för 
lite av någon färg. 

Cyan – Röd För mycket rödton, flytta åt cyanhållet (och tvärtom)
Magenta – Grön För mkt grönton, flytta åt magentahållet (och tvärtom)
Gul – Blå För mycket gult, flytta åt det blå hållet (och tvärtom)

− Gör detta för skuggor, mellantoner och högdagrar

− Det går också att justera med ”Hue/saturation”, men jag tycker det ger lite sämre kontroll. 
Principen är att justera respektive ton som är fel, antingen uppåt eller nedåt.



Den nedre delen av bilden är justerad med ”Levels” och ”Color balance”

3. Retuschera huden  
Här gäller det att ta bort det man vill ta bort i form av finnar och annat som man tycker ”stör”. Du 
själv bestämmer hur mycket du vill retuschera bort. Dels kan man använda ”Spot healing brush” till 
mindre fläckar, dels kan man använda ”Clone stamp tool” till något större ytor.

− Skapa ett nytt tomt lager.
− Gå till ”Spot healing brush” och gör nedanstående inställningar. Dock kan storleken på penseln 

variera beroende på bildstorleken. Se till att rutan för ”sample all layers” är ibockad i 
verktygslisten. Gå över hela bildenoch klicka bort det du inte vill ha med genom att ”klicka” på 
just den ”punkten”. 



− När ”Clone stamp tool” används är ett tips att justera ned opaciteten till runt 15-20 % och måla 
över ytan upprepade gånger. Samma gäller här att den ska vara markerad så den arbetar med alla 
lager aktiva.

− Vid rynkor under ögon som man vill tona ner funkar ovanstående tips bra. Trixet är att hitta en 
yta i samma ton, vanligtvis finns den intill/nedanför.

− Förstora upp bilden och gå över den del för del det du vill retuschera.

Retuschlagret: Jag har använt ”Clone stamp tool” upptill vid pannan och vid överläppen. Annat 
arbete är ”punktborttagning” med ”Spot healing brush” (jag har för synlighetens skull lagt det på ett 
svart lager, satt i blandningsläge soft light och detta kommer inte vara med på slutbilden, det är inga 
större ingrepp jag gjort).

4. Tänder  
− Klicka på snabblagermaskikonen och fyll med svart (skapa alltså inget nytt lager i detta läge)
− En röd ”hinna” dyker upp – lagermasken –  Byt förgrundsfärg till vitt och måla fram tänderna.
− Klicka igen på lagermaskikonen och nu ska tänderna vara markerade.
− Skapa ett justeringslager ”Hue/Saturation och justera ljusheten i ”Master”-läget  till ca 10 och 

byt till den gula färgen och justera värdet neråt.



5. Läppar  
− Gör samma som i första steget och andra steget med tänderna, men måla sedan fram läpparna 

istället.
− Justera denna gången den röda färgen

− Efterjustering kan ske dels via att byta blandningsläge, dels via att sänka opaciteten. Jag har 
använt blandningsläge ”Multiply” och justerat opaciteten till 26.

6. Ögonen  
− Här går det bra att göra precis som i de två föregående stegen med snabblagermask och måla 

fram irisen och sedan justera med ”Hue/saturation” med den färg ögonen har. 
− För att byta ögonfärg bockar man i ”Colorize” och justerar med både ”Hue” och ”Saturation” 

till önskad färg.
− Ytterligare ett sätt att göra detta (om ovanstående inte fungerar) är att istället för att använda 

justeringslager med ”Hue/saturation” fylla markeringen med en färg, blå (76b8e2) på denna 
bild, och sedan sätta blandningsläget till color och justera opaciteten, 30 % i detta fallet.

− För att ljusa upp ögonvitorna har jag använt samma metod med snabbmasken och sedan använt 
mig av ett justeringslager ”Levels”.

− Om bilden har röda ögon finns ett speciellt verktyg för detta vid högerklick på ”Spot healing 
brush”.

7. Håret  
− Det funkar utmärkt att justera håret på något sätt som är beskrivet ovan. Jag gillar dock den röda 

färgen, så jag lämnar det orört.

8. Slutputs  
− Här är det lämpligt att slutjustera kontrasten i bilden, lämpligen med ett justeringslager med 

”Curves”.  Vad som behövs är givetvis beroende på bilden, men en ”S-formad” kurva av något 
slag är det som brukar funka i de allra flesta lägen. Själva ”S-formen” kan också variera. Här är 
den justerad bara lite grann.



9. Skärpa  
− Slå samman alla lager till ett lager
− Har du en stor bild som ska anpassas till webben sker en uppmjukning av bilden och den 

behöver skärpas.
− För bilder i storleken 1000 x 800 px se bilden till vänster, Amount ska vara mellan 3-400
− För bilder som ska tryckas kan det behövas mer finjustering, men en utgångspunkt är värdena 

på bilden till höger.

Lagerpaletten




