
Geometric

1. Skapa ett nytt dokument med storleken för den bild
 du ska arbeta med.

2. Skapa en ”gradient” med färgerna
#E62630 och #E76571.

3. Flytta över din arbetsbild och frilägg denna.

4. Ställ dig mellan lagren och använd dig av ”Polygon Tool” men ändra inställningen till 3 som 
i rutan på bilden. Färgen ska vara #FFF193.

5. Dra en triangel som på bilden till höger och ändra 
blandningsläget till ”Soft Light”. Du skapa 
rektangeln enklast genom att hålla ner ”Shift” 
samtidigt som du drar med verktyget. 
Passa sedan in den med ”Free Transform”.

6. Kopiera triangeln och minska storleken på den med 
”Free Transform”.

Placera den någon annanstans på bilden (se bild på 
nästa sida).

Upprepa detta 5-6 gånger med olika storlekar på 
triangeln.

Ändra färger på trianglarna genom att 
dubbelklicka på lagerikonen och välj/ställ in enligt 
bilden på nästa sida.

http://katanaz-stock.deviantart.com/gallery/#/d13ypm6


   
7. Ställ dig på bakgrundslagret.    Steg 6

Skapa en cirkel med ”Ellipse Tool”
genom att hålla ner ”Shift”-
tangenten samtidigt som du drar 
med verktyget. Färgen ska vara 
#D6D2C1. Se bild nere till höger 
för placering, blandningsläge och 
opacitet.

8. Kopiera cirkeln och ändra storleken 
på den.

9. Skapa ett nytt tomt lager över 
bakgrundslagret.

Välj penselverktyget och en storlek 
på pensel som passar till din bild

Välj #A9CE7 som förgrundsfärg 
och vit som bakgrundsfärg.

Ändra ”Color Dynamics” i 
penselpaletten enligt bilden.

Måla oregelbundet med prickar som 
på bilden nedanför (jag har tillfälligt 
släckt ner objektet)



10. Gå till ”Filter/Blur/Motion Blur” och lägg på

Angle 60
Distance 999

Upprepa detta engång

Ändra blandningsläge till ”Soft Light”. 

11. Skapa en kopia av objektet 
(kvinnan) och placera det 
under huvudobjektet.

Markera objektet genom att 
hålla ner ”Ctrl” samtidigt 
som du klickar på 
lagerikonen.

Skapa en lagermask.

Flytta objektet en bit nedåt 
till höger.

Gå till ”Filter/Blur/Gaussian 
Blur”och lägg på ett värde 
som funkar till din bild. Jag 
la på 250.

Sänk opaciteten till 40.

Se bilden till höger för 
resultatet

12. Skapa ett nytt tomt lager 
överst och fyll det med färg #e73f4e.

Skapa en ”Clipping Mask” genom att stå mellan lagren (det nya färgade lagret och objektet).

Färgen kommer nu bara att täcka objektet.

Ändra blandningsläget till ”Difference” och sänk opaciteten till 25%

Se bilden ovan till höger för resultatet



13. Skapa nya trianglar och 
cirklar överst. 

Se bilden till höger för 
exempel.

14. Skapa ett nytt tomt lager 
överst.

Markera en rektangel 
vertikalt och måla med en 
mjuk svart pensel som på 
bilden.

            Lägg märke till  
            markeringen  

och   måla tunt i 
den vänstra  
kanten.

            Kopiera lagret 
fyra gånger.

Placera ut dem 
som på bilden 
nere till höger.

15. Skapa ett nytt 
tomt lager och 
fyll med färg 
#e0ddca.

Ändra blandningsläget till ”Soft Light” 
och ändra opaciteten till 70%

16. Justera eventuellt med ett 
justeringslager ”Curves”.

17. Skapa en text i den vänstra kanten för 
att slutföra bilden.

Se den färdiga bilden på nästa sida.




