
Photogram

En samling retroeffekter som inspirerats av instagram. 

Tänk på att de värden som anges kan behöva ändras för att passa till just din bild och att du 
kan hitta egna möjligheter genom att själv experimentera med färger och justeringslager.

Jag har inte skapat några ramar till bilderna, men jag har gjort några exempel i slutet som du 
kan lägga på dina bilder.

1 - Reminiscens
1. Skapa ett justeringslager ”Black & White”.

Ändra blandningsläget till ”Soft Light”.

2. Skapa ett justeringslager ”Solid Color” med 
färg #FFF4C0.
Ändra blandningsläget till ”Multiply”.

3. Skapa ett justeringslager ”Curves” med 
inställningar som på bilden nedanför.
Du ska bara ändra grön och blå kanal.

4. Skapa ett justeringslager “Curves” med 
                 inställningar som på bilden nedanför.

    Här ska du justera i alla kanaler.
    Ändra blandningsläget till “Color”.

Se den färdiga bilden på nästa sida





2 - XYZ
1. Skapa ett justeringslager “Black & White”.

Ändra blandningsläget till “Soft Light”.

2. Skapa ett justeringslager “Solid Color” med färg # FFF4C0.
Ändra blandningsläget till “Multiply”.

3. Skapa ett justeringslager “Curves med inställningar som på bilden nedanför till vänster.
Justera opaciteten till cirka 70%.
Ändra blandningsläget till “Screen”.

4. Skapa ett justerinslager “Curves” med inställningen som på bilden nedan till höger.
Justera opaciteten till cirka 40%.

Den färdiga bilden



3 - Old
1. Skapa ett justeringslager “Black & White”.

Ändra blandningsläget till “Color”.

2. Skapa ett justeringslager “Curves” med 
inställningar som på bilden till höger.
Justera opaciteten till cirka 50%.

Den färdiga bilden



4 - Fusion
1. Skapa ett justeringslager “Black & White”.

Ändra blandningsläget till “Soft Light”.
Justera opaciteten till cirka 60%.

2. Skapa ett justeringslager “ Black & White”.
Justera opaciteten till cirka 50%.

3. Skapa ett justeringslager “Curves” med inställningen som på bilden nedan till vänster.

4. Skapa ett justeringslager “Curves” med inställningar som på bilden nedan till höger.
Ändra blandningsläget till “Color”.

Den färdiga bilden



5 - Zenit
1. Skapa ett justeringslager “Black & White”.

Justera opaciteten till cirka 55%.

2. Skapa ett justeringslager “Curves” med inställningen som på bilden nedan till vänster.
Ändra blandningsläget till “Soft Light”

3. Skapa ett justeringslager “Curves” med inställningen nedan till höger.
Ändra blandningsläget till “Soft Light”

4. Ställ dig i lagermasken på det första kurvlagret och gå till “Image/Apply Image” och 
använd inställningarna nedan.

Invertera ((Ctrl + I) sedan lagermasken

5. Ställ dig på det andra kurvlagret och upprepa steg 4 utan att invertera lagermasken.

6. Skapa ett justeringslager “Gradient Map” med följande färger som för- respektive 
bakgrundsfärg #105E7F och #666666.
Ändra blandningsläget till “Exclusion” och justera opaciteten till 30%.



Den färdiga bilden



6 - Swap
1. Gör en kopia av lagret på den bild du ska använda.

Gå till kanalerna och ställ dig på den gröna kanalen.
Markera denna (Ctrl + A)
Kopiera den gröna kanalen (Ctrl + C)
Ställ dig på den blå kanalen och klistra in den gröna (Ctrl + V)

2. Återgå till lagerpaletten. Du ska nu ha en färgskala som liknar Technicolor.
Gör en kopia av lagret (du ska nu ha tre lager av bilden, en original och två med blandade 
kanaler).

3. Skapa en lagermask på de båda omgjorda lagren och gå till “Image/Apply Image”.
Upprepa steg 4 i föregående guide.
Invertera lagermasken.

4. Upprepa steget ovan för det andra lagret.

5. Skapa ett justeringslager “Black & White”.
Ändra blandningsläget till “Soft Light”.



7 - Nadir
Använd dig av bilden som du skapat i guiden ovan.

1. Skapa ett justeringslager “Gradient” 
och ställ in som på bilden till höger.
Använd dig av “Foreground to 
Transparent”
Färgen är #B31212 .
Ändra blandningsläget till “Screen”.

2. Upprepa steg ett med färg #1E2866.
Bocka i “Reverse”.
Ändra “Scale” till 130.
Ändra blandningsläget till “Overlay”.



8 – Level
1. Skapa ett justeringslager “Solid Color” med färg 

#F0E4BE.

2. Ändra blandningsläge till “Multiply”Skapa ett 
justeringslager “Black & White”.
Justera opaciteten till cirka 40%.

3. Skapa ett justeringslager “Curves” med inställningar 
som på bilden till höger.
Justera opaciteten till cirka 70%.
Ändra blandningsläget till “Screen”.

4. Skapa ett justeringslager “Hue & Saturation”
som på bilden till höger.
Bocka i “Colorize”.
Ändra blandningsläget till “Soft Light”
Justera opaciteten till cirka 60%.

5. Upprepa steg ett och två i guide 7.



9 – No Name
1. Skapa ett justeringslager “Black & White”.

2. Skapa ett justeringslager “Curves” med 
inställningen på bilden till höger.
Ändra blandningsläget till “Color”.

3. Skapa ett justeringslager “Photo Filter” och välj 
Sepia i rullisten.
Bocka “Preserve Luminosity”.
Öka “Density” till 100%.
Ändra blandningsläget till “Soft Light”.

4. “Gå till “image/Apply Image”.
Använd samma inställningar som i guide 5.

5. Skapa ett justeringslager “Curves med 
inställningen som på bilden nedan.

      Den färdiga bilden



10 – The End
1. Skapa ett justeringslager “Black & White”.

Ändra blandningsläge till “Luminosity”.

2. Skapa ett justeringslager “Solid Color” med 
färg #D6F3FC.
Ändra blandningsläget till “Multiply”.
Justera opaciteten till 75%.

3. Skapa ett justeringslager “Black & White”.
Justera opaciteten till cirka 50%.

4. Skapa ett justeringslager “Curves” med inställningar 
som på bilden till höger.

5. Gå tillbaka till lagret “Black & White/Luminosity” och 
justera bilden genom att dra I spakarna för de enskilda 
färgerna till du får något du är nöjd med.



11 – Alchemy

Denna effekt bygger på att du arbetar med en av de tidigare effekterna och använder dig av 
ett extralager av originalbilden.

1. Kopiera ditt originallager, alltså den bild du arbetar med” och placera den ovanför effekten 
du skapat tidigare.
Ändra blandningsläget till “Screen”.

2. Skapa ett justeringslager “Hue/Saturation”.

3. Skapa ett justeringslager “Solid Color” med färg #081337.
Ändra blandnigsläget till “Exclusion”.

4. Här gäller att experimentera med opaciteter, blandningslägen och på “Hue/Saturation”-lagret 
drar i de olika spakarna för att få fram olika effekter. Testa dig fram.

Originalbilden kopierad - Screen 50%

Hue Saturation - Soft Light 100 %
och med inställningar som på bilden till höger

Solid Color - Exclusion 75%



Ram

1. Skapa ett nytt tomt lager överst.
Fyll lagret med svart eller vitt (eller annan färg du vill använda)

2. Markera allt (Ctrl + A).
Använd “Transform Tool” (Ctrl + T) 
och minska själva markeringen 
till cirka 90% .
Invertera markeringen (Shift + Ctrl + I).
Lägg på en lagermask.



Vinjettering 

1. Skapa ett nytt tomt lager överst.
Fyll lagret med färg #B6B6B6.

2. Markera allt (Ctrl + A).
Använd “Transform Tool” (Ctrl + T) 
och minska själva markeringen 
till cirka 85% (se bilden till höger).
Invertera markeringen (Shift + Ctrl + I).
Lägg på en lagermask.
Ändra blandningsläget till “Multiply”.

3. Gå till “Refine Mask” och ställ in som på 
bilden nedan för en bild på storlek 
2000 x 2000 px.

Om du tycker effekten blir för liten kan du 
kopiera lagret och justera opaciteten till 
önskat utseende. Du kan också använda dig 
av en annan färg.



All in one   – Med brus, textur, vinjettering och ram  

1. Skapa ett justeringslager “Black & White.
Ändra blandningslägt till “Color”
Justera opaciteten till cirka 40%
Justera de enskilda färgerna på detta lager.

2. Skapa ett justeringslager “Curves” med inställningar 
som på bilden till höger.

3. Skapa ett justeringslager “Solid Color” med färg 
#525368.
Ändra blandningsläget till “Exclusion”.
Justera opaciteten till cirka 20%.

4. Skapa ett justeruingslager “Photo Filter” med valfri 
färg.
Ändra blandningsläget till “Color Dodge”.
Justera opaciteten till cirka 40%.

5. Skapa ett justeringslager “Gradient” som steg ett i guide sju med färg #61617F.
Ändra blandningsläget till “Difference”
Justera opaciteten till cirka 75%.

6. Skapa ett nytt lager med neutralt grått.
Ändra blandningsläget till “Overlay”.
Gå till “Filter/Noise/Add Noise” och lägg på ett värde som passar till din bild. Jag använde 
50 till denna bild (2000 x 2000 px).
Gå till “Blur/Gaussian Blur” och lägg på 1,3 i värde (eller mindre om du använder en 
mindre bild).
Gå till “Channels” och klicka på ikonenen “Load channels as selection”.
Gå tillbaka till lagerpaletten och lägg på en lagermask på bruslagret.
Stå kvar I lagermasken och håll ner “Ctrl + M” för att få upp kurvorna.
Ställ in som på bilden.



7. Ladda hem denna ram. 
Konvertera den till svartvitt (Shift + Ctrl +U).
Mörka ner den med “Levels” (Ctrl + L).
Se bilden nedan och till höger för exempel.

Ändra blandningsläget till “Screen”.

8. Markera ytterramen med “Quick Selection Tool”.
Lägg på en lagermask.
Justera ramen med “Refine Edge”.

9. Skapa ett nytt tomt lager.
Markera ramen I lagermasken på föregående lager.
Ställ dig på det nya tomma lagret.
Invertera markeringen (Shift + Ctrl + I)
Fyll markeringen med svart färg.

10. Gå tillbaka till föregående lager (den 
konverterade, svartvita ramen).
Justera med “Levels”.

http://www.sxc.hu/photo/1356007
http://www.sxc.hu/photo/1356007


Testa gärna att ha flera effekter tillsammans. Det funkar riktigt bra I vissa fall. Som i dessa 
två exempel (den effekt som står först är överst I lagerpaletten).

Polaroid och All in one                Nadir och Zenit


