


Photoshop    -    Markeringar

Markeringar användas för att fylla, justera eller kopiera att avgränsat område av en yta man 
arbetar med. Mer att lära sig om markeringar finns här.

Photoshops olika möjligheter att arbeta med markeringar
Rektangulär markeringsram (även cirklar)           Verktygspanelen T
Lasso     Verktygspanelen L
Snabbmarkeringsverktyget     Verktygspanelen W
Snabbmask Verktygpanelen Q
Markera Allt     Markera Ctrl + A
Avmarkera                 Markera Ctrl + D
Omvänd markering     Markera Shift + Ctrl + I
Färgområde Markera 
Förfina kant/Refine Edge   (vid markering) Markera Alt + Ctrl + R
Förfina mask/Refine Mask (i lagermask) Markera Alt + Ctrl + R
Ändra Markera
      Ram
      Utjämna 
      Utvidga
      Dra samman 
      Ludd
Utvidga/Grow Markera 
Liknande/Similar Markera
Läs in kanalen som markering Kanalpanelen

Banor är också möjligt att skapa markering från, vilket kommer nämnas i slutet av guiden.

Vilket markeringsverktyg som man kan använda när, beror i mångt och mycket på den 
uppgift som ska utföras och att redogöra för detta faller utanför denna guide. Verktygen 
fungerar utifrån kanter i objekt, färg och ljus och vilket verktyg som ska väljas kan ge en 
viss vägledning utifrån ett verktygs egenskaper och bilden.

Till detta hör också verktygslisten för en del av verktygen, där man kan göra olika 
justeringar.

Verktyg i   Verktygspanelen  /  Toolbar  
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Markeringsram/  Rectangular Marquee Tool  

Med markeringsramen kan man dra upp en markering och t ex fylla den med färg 
(förgrundsfärg: Alt + Backsteg och bakgrundsfärg Ctrl + Backsteg), kopiera en del till ett 
nytt lager (Ctrl + J), ta bort den delen som är markerad genom backstegstangenten.

Det funkar att förflytta sin markering om man står kvar i markeringsramverktyget.

Verktygslist

Via denna kan man lägga på ludd på sin markering, göra en markering och sedan lägga till 
en markering till, ta bort en del av en markering och få markeringar att överlappa varandra.
Vidare kan man komma åt verktyget Förfina kant/Refine Edge (mer om det senare i guiden).

Markering med och 
utan ludd.



Snabbmarkeringsverktyg/  Quick Selection Tool  

Snabbmarkeringsverktyget är bra till att markera förmål (med tydligt avgränsade ytor). Viss 
efterjustering behövs nästan alltid. Det är ett mycket användbart verktyg.

Det fungera som en ”pensel” med ett hårkors i. Man justerar storleken och för sedan 
”penseln” så nära en kant det är möjligt eftersom det fyller ut markeringen på bästa sätt.

Markeringen uppdragen 
med Snabbmarkerings-
Verktyget.

Här är lagermasken pålagd 
och bakgrunden utbytt. 
Dock, en vit ojämn kant 
finns kvar runt konturen av 
planet.

Kanten justeras med Förfina 
mask/Refine Mask.



Inställningarna för bilden ovan och förklaring av verktyget Förfina mask  /  Refine Mask     

Visningsläget kan man välja och beroende på den bild man arbetar med fungerar det olika 
bra att se kanten. Ofta fungerar det med att se mot övriga lager eller mot svart eller vit 
bakgrund.

Detta är ett verkligt användbart verktyg för att justera alla sorters markeringar.
Den mest användbara delen är Justera kant där man kan finjustera markeringen så man 
kommer verkligt nära ett objekt. Kvaliteten på justeringen beror till viss/stor del på hur bra 
man lyckats med grundarbetet.  Ett bättre verktyg att använda för att frilägga objekt för att få 
till bra kanter runtom är banor, men Snabbmarkeringsverktyget brukar fungera mycket bra i 
en hög grad av arbeten.

Radie-delen är användbar vid friläggning av hår, men långt ifrån alla gånger, utan där är 
kanalmaskning det bästa sättet att skapa en fungerande markering.

Verktyget Förfina kant/Refine Edge (Alt + Ctrl + R) fungerar och ser likadant ut som detta. 
Skillnaden ligger i om man håller på med en markering eller om man gjort denna.



Selektiva markeringar

 Selektiva markeringar och justeringslager är mycket 
användbara vid justeringar av olika områden på en 
bild om man inte vill påverka övriga delar av 
densamma.

 Ett användbart tricks när man arbetar med selektiva 
markeringar är att låta effekten mjukas upp genom 
att använda Förfina mask/Refine Mask  och styra 
uppmjukningen av kanter/överlappningar med delen 
Justera kant i verktyget.

För att ljusa upp ansiktet ytterligare något 
kan man skapa en markering runt ansiktet 
och ett justeringslager kurvor.



   Ytterligare justeringar kan göras genom 
    maskpanelen (eller genom Förfina kant om    
    man vill).

Övergången i markeringen har mjukats upp något på den 
högra bilden

Om effekten blir för stark kan man skapa markeringen 
och måla med svart för att mörka ner delar som blivit 
för framträdande. Man kan göra tvärtom också: Mörka ner 
och måla tillbaka.

På ovanstående sätt kan man använda vilket 
justeringslager man vill för att påverka bilden. 

Kom också ihåg att justeringslager kan användas i 
lika blandningslägen för att påverka effekten.



Trollstav/  Magic Wand Tool  

Arbetar med färger som är näraliggande där man klickar. 

För att markera ett område kan man behöva klicka flera gånger, men då uppstår också 
risken att hamna utanför det område man vill markera. 

Fungerar ihop Shift (plusar på markeringen) och Alt (drar ifrån markeringen).

Angränsande/Contiguos avbockad gör att den markeringen omfattas av alla områden som 
påminner om det man klickar i.

Färgen man vill fånga styrs med ett värde, där 32 är default.

Kopiera bilden till 
Photoshop och prova 
med olika 
inställningar för att 
testa verktyget.



Lassoverktygen/  Lasso Tool  

Lasso  /  Lasso Tool  

Fungerar genom att man ritar en markering för frihand.

Polygonlasso  /  Polygon Lasso Tool  

Med detta verktyg drar man raka markeringar/streck.

Magnetiskt lasso  /  Magnetic Lasso Tool  

Detta är det verktyg som fungerar bäst av dessa. Dock ska man arbeta i förstoring, så man 
i detalj ser det man ska markera.

Arbetar med ankarpunkter. En ankarpunkt som hamnar fel raderar man med 
backstegstangenten. Vid musklick sätts en ny ankarpunkt ut. Detta är användbart vid arbete i 
”röriga” områden, då man kan klicka oftare. 

Bredd/Width bestämmer området som verktyget söker av. Ett lägre värde rekommenderas 
om området du markerar störs av andra konturer.

Kontrast/Contrast bestämmer hur tydlig konturen ska vara för att märkas av av lassot. Om 
det fungerar kan man höja värdet.

Frekvens/Frequency styr hur ofta en ankarpunkt ska sättas ut. Ett lågt värde används vid 
tydliga konturer och ett högre värde vid oregelbundna former.



Snabbmask  /  Quick Mask     

Klicka på ikonen för snabbmasken, sedan fungerar verktyget ihop med penselverktyget.

Svart färg målar en röd markering på bilden och vit färg tar bort från markeringen.

Klicka igen på ikonen när markeringen är färdig och man får upp en markering som man 
kan arbeta med.

I detta fall får man omvända (Shift + Ctrl + I) markeringen för att frilägga objektet. 

Verktyget fungerar att göra ganska exakta markeringar med, men funkar inte bra på finare 
detaljer som hår.



Färgområde  /  Color Range  

Verktyget hittas under Markera/Färgområde/Select/Color Range.

Verktyget arbetar med 
färgområden och på bilden 
har jag markerat himlen i 
dialogrutan

          Himlen är frilagd efter      
omvändning 
(Shift + Ctrl + I) av 
markeringen.



Grow/Similar  /  Utvidga/Liknande  

Återfinns under menyn Markera/Select.

Verktyget fungerar bra på väldefinierade ytor, där det inte är för många färger av samma 
nyans.

Man drar upp en markering, som på bilden original, och sedan väljer man att använda 
utvidga eller liknande beroende på bildens förutsättningar. När jag använde verktyget 
Liknande kom en del av träden med eftersom de också har gröna färger.



Kanaler  /  Channels  

Kanaler återfinns i lagerpanelen intill fliken lager.

Kanaler kan användas i flera sammanhang för markeringar och är mycket användbart. 

För friläggningar med hjälp av kanalmaskning hänvisar jag till denna guide.

Luminansmask med hjälp av kanaler

Respektive kanal innehåller svartvita respresentationer av bilden med dess inbördes olika 
färger och ljusvärden i gråskala. Detta kan användas till att förstärka kontraster i bilden på 
ett  kontrollerat sätt. Detta görs under redigeringen när man håller på med kontrasterna i 
bilden eller i slutet om man vill öka dem ytterligare.

Mörka delar
Gå till kanaler och välj den 
blå kanalen, klicka sedan 
på den rödmarkerade 
cirkeln. En markering 
dyker upp.
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Ljusa delar
Gå tillbaka till 
lagerpanelen och 
skapa ett justeringslager 
Kurvor/Curves och ändra 
blandingsläget till 
Multiplicera/Multiply.

Släck ner justeringslagret med kurvor.

Återgå till kanalerna och markera nu den röda kanalen. 

Gå tillbaka till lagerpanelen och skapa ett justeringslager Kurvor igen och invertera 
lagermasken (Ctrl + I).

Ändra blandningsläget till Raster/Screen.

Stå kvar i lagermasken och klicka på Ctrl + L för att få upp ett justeringslager Nivåer/Levels.

På bilden har jag tagit fram lagermasken i bildytan genom Alt + musklick och sedan 
justerat ljuset i bilden.



Mellantoner
Gå till kanalerna och stå på den sammanslagna kanalen RGB och skapa en markering.

Klicka på snabbamsken och sedan Ctrl + M
för att få upp ett justeringslager kurvor som 
ställs in enligt bilden.

Klicka på snabbmasken igen och skapa ett 
justeringslager Kurvor.

Ändra blandningsläget till något av:
Multiplicera/Multiply
Raster/Screen
Täcka över/Overlay
Mjukt ljus/Soft Light



Ändra  /  Modify  

I menyn Markera/Select finns ett verktyg där man kan justera sin markering. 
Förfina kant och förfina mask har liknande funktioner, men detta är användbart också vid 
friläggningar ibland. Man kan justera alla alternativ med ludd, vilket är det som gör det 
användbart.

Framför allt är Utvidga och Dra ihop det som 
fungerar bra. 



Banor  /  Paths  

Banor är ett användbart verktyg för att skapa markeringar vid friläggningar. Det är något 
svårbemästrat till en början, men funkar mycket bra att skapa jämna kanter. För en 
utförligare beskrivning hänvisar jag till denna guide.

Banmarkeringen

Frilagd näckros
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