
G l i t c h

1. Duplicera bakgrundsbilden.

2. Fyll den nedersta bilden med svart.

3. Skriv in en text som på bilden nedan.

4. Dölj texten tillfälligt.

5. Duplicera bilden.

6. Ändra blandningsläget till Linjär Skugga 
    och justera opaciteten till cirka 40 %.

7. Slå ihop de två bildlagren.

8. Döp om lagret till Original.



9. Skapa ett nytt tomt lager.

10.Ändra förgrundsfärgen till #ff0000.

11. Måla enligt bilden till höger.

12.Gå till ”Filter/Filtergalleri/Raster” och fyll i 
värden enligt bilden.

13. Dölj lagret Original.

14. Gå till Kanaler och välj den röda  
      kanalen.

15. Markera kanalen (rödmarkerade 
      cirkeln)



16.Kopiera Originallagret (CTRL+J) och 
döp om lagret till Linjer Original.

17.Dölj  lager 1 och Original.

18.  Duplicera Linjer original och flytta det 
 under första linjelagret.

19.Gå till ”Filter//Oskärpa/Rörelseoskärpa” 
och ställ in enligt bilden.

Bilden efter steg 19

20.Duplicera Linjer original igen och 
placera det under Linjer original.

21.Upprepa steg 18 med värdet 718.



22.Döp om lagren till Linjer original oskärpa 1 respektive Linjer original oskärpa 2.

23.Dölj alla lagren utom Original och Bakgrund. Stå på Original och gå till 
”Filter/Oskärpa/Gaussisk Oskärpa”. Välj 1 i värde.

24.  Spara filen som .PSD.

25.Ångra steg 24.

26.Dölj Original.

27.Tänd Linjer original och stå på det lagret.

28.  Gå till ”Filter/Förvrängning/Förskjutning”
 och välj värde enligt bilden.

29.Upprepa steg 28 två gånger 
(CTRL+ALT+F).

30.Dölj Original.

31.Tänd Linjer original oskärpa 2 och 
upprepa steg 29.

32.Dölj Linjer original oskärpa 2 och tänd Linjer original oskärpa 1 och upprepa steg 
29.



33.Duplicera Linjer original och ändra Steg 35
blandningsläget till Raster.

34.Duplicera Linjer original oskärpa 2 och ändra 
blandningsläget till Färgskugga.

35.Duplicera Linjer original 2 och flytta den 
under Linjer original.
Döp om lagret till Vågor.

36.  Gå till ”Filter/Förvrängning/Våg” och ställ in 
  följande värden.



37.Skapa en lagermask och måla bort
störande delar utanför objektet.

38.Duplicera Linjer original oskärpa 2 och ändra namnet till Vågor 2.

39.Gå till ”Filter/Förvrängning/Våg” och ställ in värden enligt bilden.
Ändra blandningsläget till Skarpt ljus.



40.Duplicera Linjer original kopiera.
Döp om lagret till Vågor 3.

41.Flytta lagret under Linjer original.
Ändra blandningsläget till Mjukt Ljus.

42.Gå till Filter/Förvrängning/Våg och ställ in 
värden enligt bilden längst ner.



43.Stå på lagret Linjer original kopiera.
Skapa ett justeringslager ”Selektiv Färgändring”.
Ställ in enligt egna önskemål...



44.Skapa ett justeringslager Kurvor.

45.Textlagret har jag laborerat med och det är fritt fram att hitta på vad som helst...
Det funkar också att integrera texten i bilden och få med de olika filtereffekterna. 
Detta gör du i sådana fall i steg 7.




