
Rädda över- och underexponerade himlar

Överexponerad himmel

1. Gå till ”Select/Color Range” och hitta 
det ljusaste partiet på himlen. Se bilden 
till höger.

2. Skapa ett nytt tomt lager.

3. Välj ut två färger – en för- och en 
bakgrundsfärg - från området runt 
markeringen. En ska vara ljsuare och en 
mörkare.

4. Gå till ”Filter/Render/Clouds”.

5. Ändra blandningsläget något du tycker 
passar din bild. Jag valde ”Color Burn” 
och justerade opaciteten till 73%.

6. Gå till ”Filter/Blur/Gaussin Blur” och använd ett värde som passar din bild. 
Jag valde valde 60 till en bild på 3888 x 2592 px.

Färdigt... Se bilder på nästa sida.



Färdig bild

Före och efter



Överexponerad hud

Bilden var rätt exponerad och redigerad från början och jag har fuskat till överexponeringen 
i Camera RAW och det är de områden som är rödmarkerade. 

1. Gå till ”Select/Color Range” och upprepa steg 1 i första guiden. Justera ”Fuzziness så 
markeringen inte kommer ”spilla över” för mycket på ytor utanför hudområden.

2. Skapa ett nytt tomt lager.

3. Välj en hudton.

4. Fyll markeringen med färg.

5. Ändra blandningsläget till ”Multiply” (eller annat som funkar för din bild) och justera 
opaciteten.

6. Gå till ”Filter/Blur/Gaussian Blur” och lägg på ett värde som fukar till din bild.

7. Skapa en lagermask till lagret och måla bort färg som hamnat där den inte ska vara.



Före och efter



Underexponerade bilder

Bilden går att rädda i Camera-RAW, 
men  för att demonstrera tekniken här så 
har jag inte justerat den fullt ut.

1. Gå till ”Channels” och välj den röda kanalen.
Skapa en markering med cirkeln längst 
ner i verktygspanelen för kanalerna.
Invertera markeringen (Ctrl+Shift+I).

2. Skapa ett justeringslager 
””Brightness/Contrast” och dra upp 
”Contrast” till 100.
Ändra blandningsläget till ”Screen” eller 
”Color Dodge”.

3. Ställ dig i lagermasken och klicka på 
”Ctrl+L” och du får upp ”Levels”

4. Justera enligt något liknande som på bilden 
nedan.

Det kan vara lite svårt att se på bilden, men 
båten har blivit något lite ljusare.



Underexponerad hud

1. Upprepa första steget i föregående guide om underexponerade bilder.

2. Skapa ett nytt tomt lager.

3. Väl en hudton som ligger nära andra färger.

4. Fyll markeringen med färg.

5. Ändra blandningsläget till ”Screen” eller ”Color Dodge”

6. Ställ dig i lagermasken och upprepa steg tre i guiden om underexponerade bilder.


