
Mask – luminans och färgmättnad

Arbeta med detaljerna i en bild med luminans och färgmättnad.

Luminans
1. Börja med att justera bilden i ”Camera Raw”.

2. Gå till ”Channels” i lagerpaletten och välj den blå kanalen.
Klicka på den orangemarkerade cirkel.
Du får nu upp en markering.
Ställ dig på lagret RGB igen och återgå till lagerpaletten 
med markeringen fortfarande aktiv.

3. Skapa ett justeringslager ”Brightness/Contrast”.
Markeringen återger nu en kopia av den blå kanalen.
Ändra blandningsläget till ”Multiply”.



Se före- och 
efterbilden till 
höger.

4. Släck ner lagret”Brighness(Contrast”.
Gå till ”Channels” igen och välj nu den röda kanalen och skapa en markering som i steg 3.
Invertera markeringen (Shift + Ctrl +I).
Återgå till lagerpaletten och skapa ett justeringslager ”Brightness/Contrast”.
Ändra blandningsläget till ”Screen” (alternativt ”Color Dodge, men detta kan du göra i ett 
senare steg).
Justera ”Contrast” till +100.

5. Längs upp i programmet finns en rullist som heter ”Arrange Documents”, gå dit och välj 
”New Window”.
Du skapar nu en kopia av bilden.
Välj samma rullist igen och välj den ikon som är 
orangemarkerad på bilden till höger.
Du ska nu se båda bilderna och detta skapar möjligheten att 
arbeta med en bild och få samma justeringar i båda bilderna.
Tänd det första justeringslagret ”Brightness/Contrast” igen.
Ställ dig i lagermasken och håll ner ”Alt + Musklick”.
Nu ska du se en svartvit bild och originalbilden.

6. Gå till ”Edit/Adjustments/Levels” (eller använd Ctrl + L).
Du kan nu justera bilden genom att göra ändringen i den ena 
bilden och se hur 
det ser ut i den andra.

7. Justera eventuellt 
opaciteten på de olika 
lagren för ytterligare 
finjustering.



8. Gå till ”Channels” och stå kvar på ”RGB”.
Skapa en markering som i steg 3 och 4.
Håll ner ”Q” för att få upp snabbmasken.
Gå till ”Image/Adjustment”Curves” (eller håll ner
”Ctrl + M” och ställ in kurvan som på bilden till 
höger.
Håll ner ”Q” igen för att gå ur snabbmaskläget.
Du har nu justerat ljusvärdena i bilden för att få 
fram mellantonerna.

Återgå till lagerpaletten och skapa ett 
justeringslager ”Brightness/Contrast” .
Ändra blandningsläget till något som fungerar för 
din bild. ”Color Dodge” ”Multiply”, ”Overlay” 
eller ”Soft Light” brukar fungera bra.

9. Justera eventuella detaljer i de olika maskerna genom att måla med vit eller svart färg.

Skapa flera olika masker
Genom att skapa olika masker kan du nära nog justera väldigt små områden med olika 
omfång.

1. Skapa en kopia av en kanal och justera denna med önskat verktyg, ”Brightness/Contrast”, 
Curves” eller ”Levels”.

2. Markera luminansen i den valda kanalen som i steg 3 och 4. 
Återgå till lagerpaletten.

3. Skapa önskat justeringslager som du vill använda (”Brightness/Contrast”, ”Curves” eller 
”Levels”.



Färgmättnad

Se lagerpaletten till höger för detta steg. Jag har 
skapat en grupp inuti gruppen, det behöver inte du 
göra.

1. Kopiera din bild till ett nytt lager (eller om du 
arbetar med samma bild så slår du ihop bilden till 
ett kompositlager (”Ctrl” + ”Shift” + ”Alt” + E”.
Det heter ”STAMP” på bilden).

2. Skapa ytterligare en kopia av lagret (”Ctrl” + J).

3. Gå till ”Edit/Fill” och välj ”50& Gray”.
Ändra blandningsläget till ”Luminosity”.

4. Skapa ett justeringslager ”Curves”.
Skapa en ”Clipping Mask” ihop med 
”Luminosity”-lagret.

5. Ställ dig på lagret ”STAMP” och skapa en grupp som du döper till ”Color”.

6. Skapa ett justeringslager ”Invert”.
Justera opaciteten till 50%.

7. Skapa ett justeringslager ”Hue/Saturation”.
Justera ”Hue” till 180.
Skapa en ”Clipping Mask ihop med  ”Invert”-lagret.

Se bilden till till höger för hur detta ser ut.

8. Slå ihop befintliga lager till ett lager 
genom ”Ctrl + Shift + Alt + E”.
Placera detta lager ovanför din originalbild.
Släng bort justeringslagren 
”Hue/Saturation” och ”Invert”. 

9. Skapa två kopior till av lagret du ser på 
bilden till höger, alltså det lager du slagit 
samman i förra steget.

Döp respektive lager, nerifrån och upp, till ”Blått”,  ”Grönt” 
och ”Rött”.

9. Ställ dig på det blå lagret.
Håll ner ”Ctrl + M”. Nu ska du få upp ”Curves”
Skriv in 0 i ”Output” för den röda och gröna kanalen. 
Bilden ska nu bli blå.



10. Ställ dig på det gröna lagret.
Ändra blandningsläge till ”Linear Dodge”
Håll ner ”Ctrl + M”.
Skriv in 255 i ”Input” för den röda och blå kanalen.

11. Ställ dig på det röda lagret.
Ändra blandningsläge till ”Linear Dodge”
Håll ner ”Ctrl + M”
Skriv in 255 i ”Input” för den gröna och blå kanalen.

12. Skapa ett justeringslager ”Curves”

Nu kan du genom att stå på de respektive kurvlagren justera färg och ljus separat.

Om du vill förstärka färgerna ytterligare 
1. Skapa ett nytt tomt lager.

Ändra blandningsläget till ”Saturation”.

2. Skapa ett justeringslager ”Selective Color” och ändra  ”färgerna” och de 
neutrala färgerna genom att justera svart på respektive färg.
Bocka i ”Absolute”
Bilden är nu svartvit.

3. Skapa ett justeringslager ”Levels” och justera den vita spaken till 140.
De vita partierna är helt mättade färger och de svarta är omättade.

4. Stå på det tomma lagret.
Måla med en röd färg över de svarta partierna och med svart färg på över de vita.
Använd en pensel med cirka 20% opacitet.
Släck ner de två justeringslagren och se vad du för resultat.

5. Avsluta med ett ”Dodge & Burn”-lager.
Skapa ett lager neutralt grått /#808080) och ändra blandningsläget till ”Soft Light”
Måla med svart och vit färg för att mörka upp eller ljusa ner partier och/eller detaljer 
ytterligare.
Använd en pensel satt till låg opacitet (5 – 10%) 

Ett alternativ till ovanstående är att skapa en luminansmask och använda ett justeringslager 
”Vibrance”. Vilken mask du vill använda beror på var du vill förstärka färgerna. Det funkar 
att använda alla tidigare masker för att justera de olika ljuspartierna i bilden.



   Bilden steg för innan sista guiden

  

 

    Bilden efter ytterligare färgförstärkning och lite, lite ”Dodge & Burn.


