
Retroeffekter
Piffa upp dina bilder med olika retroeffekter. Här hittar du 18 effekter som du kan laborera 
vidare med själv. Ladda ner bilden ”retro colors” för egna experiment. Färgerna jag 
använder kommer mestadels från den bilden. Bilderna jag använt är 600 x 600 px och 
värdena är anpassade till den storleken.



Första stegen visar en grund för alla bilder och guiderna börjar efter steg fem i denna guiden.

1. Kopiera bilden till ett nytt lager.

2. Gå till ”Filter/Blur/Gaussian Blur” och lägg på värde 0,5.

3. Skapa ett lager med neutralt grått och ändra blandningsläget till ”Soft Light”.

4. Gå till ”Filter/Noise/Add Noise”, markera ”Gaussian” och ”Monochromatic”  och lägg på 8 
i värde.

5. Gå till ”Filter/Blur/Gaussian Blur” och lägg på 0,7 i värde.

OBS! Värdena i guiderna som följer kan behöva justeras utifrån just din bild. Alla effekter 
passar inte till alla bilder och du kan behöva lägga till eller utesluta någon justering, men 
grunden är att följa ordningen med lagren för att skapa effekten..
 1 - Juxtaposition

1. Skapa ett justeringslager ”Levels” med värden som 
på bilden till höger (värdet kan vara annat för din bild. 
Tanken är att blåsa ut och grumla till bilden en del.

2. Skapa ett justeringslager ”Curves” för röd och blå 
kanal som på bilden nedanför.

3. Skapa ett justeringslager ”Solid Color” 
med färg #171D4F och sätt blandningsläget 
till ”Exclusion”. 
Ändra opaciteten till 30%.

4. Skapa ett nytt justeringslager ”Curves” och 
ändra bara blandningsläget till ”Soft Light” 
utan att justera kurvorna.
Justera opaciteten till runt 70%



Sättet att skapa en ram är samma för alla bilder.

Skapa en ram
1. Ställ dig på bakgrundslagret.

2. Gå till ”Image/Canvas Size” och öka denna till 650 px på höjd och bredd.

3. Välj ”Custom Shape Tool/Rounded Rectangle” i verktygpaletten. 

4. Ställ in en radie på 10 pixlar

5. Håll nere ”Shift”-tangenten samtidigt som du drar upp en ram i storlek som själva 
bildstorleken.

6. Skapa ett nytt tomt lager under rektangellagret och fyll det med färg #F0EFDE.

7. Ställ dig på det överst kurvlagret och markera detta. 
Gå sedan till det understa av bildlagren (exklusive ramlagren) och håll ner ”Ctrl+Shift” och 
klicka med musen.  
Högerklicka och välj ”Create Clipping Mask”.

     
     Till vänster ser lagerpaletten och steget där jag    
     skapat en ”Clipping Mask”.



2   – Crimson  
1. Gå till kanalerna och ställ dig på blå 

kanal.
Markera allt genom ”Ctrl+A”.
Kopiera med ”Ctrl+C.
Ställ dig på den gröna kanalen och klistra 
in den blå kanalen med ”Ctrl+V”.
Gå tillbaka till RGB-läget. Du ska nu ha 
en rödturkos bild. Se bilden till höger.

2. Kopiera bilden.
Placera den ovanför bruslagret.
Gå till ”Filter/Blur/Gaussian Blur” och 
lägg på 35 i värde.
Ändra blandningsläget till ”Color” .
Justera opaciteten till ca 50%.

3. Skapa ett justeringslager ”Solid Color” 
med färg #BB3943.
Ändra blandningsläget till ”Color Dodge”.
Justera opaciteten till ca30%.



3     – Mezzanine  
1. Skapa ett justeringslager ”Gradient Map” med svart/vitt.

2. Skapa ett justeringslager ”Solid Color” med färg #171D4F.
Ändra blandningsläget till ”Hard Mix”
Justera ”Fill” till mellan 20-30 %.
Ta bort lagermasken.
Gå till ”Select/Color Range/Midtones” och skapa en ny lagermask.

3. Stå i lagermasken på ”Hard Mix”-lagret.. 
Gå till Filter/Blur Gaussian Blur” och lägg på 35 i värde.



4   –   Crossroads  
1. Skapa ett justeringslager ”Levels” med inställningen 

som på bilden till höger.

2. Skapa ett justeringslager ”Gradient Map” med 
färgerna #BB3943 och #FFE864.
Ändra blandningsläget till ”Vivid Light”
Justera opaciteten till 40%.



5   – Deep Surface  
1. Skapa ett justeringslager ”Solid Color” med färg #B48051.

Ändra blandningsläget till ”Difference”
Justera opaciteten till 15-30%.

2. Skapa ett nytt justeringslager ”Solid Color” med samma färg.
Ändra blandningsläget till ”Soft Light”.

3. Skapa ett justeringslager ”Gradient Map” med färgerna #617BAE och #B48051.
Ändra blandningsläget till ”Soft Light”.

Skapa en vinjettering
Markera bakgrundslagret genom ”Ctrl+Musklick”
Skapa ett justeringslager ”Solid Color” med färg #171D4F (eller välj svart färg).
Släng bort lagermasken och markera som i första steget på nytt.
Gå till ”Select/Modify/Feather” och välj 50px som värde.
Skapa en ny lagermask.
Invertera denna med ”Ctrl+I”.



6   – Kool  
1. Skapa ett justeringslager ”Levels” med inställningen 

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

som på bilden nedan.
Ändra blandingsläget till ”Hard Mix” 
Justera ”Fill” till ca 30%.

3. Skapa ett justeringslager ”Gradient Map” med färgerna #617BAE och #FFFFFF.
Ändra blandningsläget till ”Color”.



7 –   Lord of the Flies  
1. Skapa ett justeringslager ”Levels” som i guiden för ”Crossroads”.

2. Skapa ett justeringslager ”Gradient Map” som i guiden för ”Crossroads”
Ändra blandningsläget till ”Color”

3. Skapa ett justeringslager svartvitt.
Justera opaciteten till cirka 75%.

 



8   – Rewind  
1. Skapa ett justeringslager ”Solid Color med färg #B8B45B.

Ändra blandningsläget till ”Soft Light”.

2. Skapa ett justeringslager ”Solid Color” med färg #B48051.
Ändra blandningsläget till ”Difference”.
Justera opaciteten till ca #30%.



9   – Color Conspiracy  
1. Skapa ett justeringslager ”Levels” med inställningar som på bilden nedanför.



10   - Tightrope  
1. Skapa ett justeringslager ”Gradient Map” med färg #BB3943 och #86CCD4.

Ändra blandningsläget till ”Screen”.
Justera opaciteten till cirka 75%.

2. Skapa ett justeringslager ”Levels” med inställningen 
som på bilden till höger.
Ändra blandningsläget till ”Multiply”.

3. Släng bort lagermasken.
Dra upp en cirkel (se lagerpaletten för ungefär hur det 
kan se ut).
Gå till ”Select/Modify/Feather” och lägg på 75-100 i 
värde.
Skapa en ny lagermask.

I lagermasken kan du nu justera vinjetteringen genom att dra i den svarta eller vita 
spaken vid ”Output Levels”.

Du kan också skapa en vinjettering genom att 
1. Skapa ett justeringslager ”Curves”, ändra blandningsläget till ”Multiply” och måla i 

lagermasken.
2. Mörka ner bilden med ”Curves” och sedan måla i lagermasken.



11   – Downtown  
1. Skapa ett justeringslager 

”Levels” med 
inställningarna som på 
bilden till höger.

2. Skapa ett justeringslager
”Hue/Saturation” och 
minska ”Saturation” till 
cirka -30.

3. Skapa ett justeringslager 
”Solid Color” med 
färg”FCF3D6
Ändra blandningsläget till ”Multiply”.

4. Skapa ett nytt tomt lager överst.
Markera lagermasken på formen som skapats i arbetet med ramen (sidan 3).
Stå på det översta (tomma) lagret och fyll det med svart.
Dra upp en markering så du har ingefär 1/8 del kvar upptill på ramen och tryck ner 
backstegstangenten.
Kopiera detta lager och spegelvänd.
Placera det nertill i ramen.
Flytta dem som i lagerpaletten.



12   – Urban Raw  
1. Skapa ett justeringslager med färgerna #617BAE och #f49c21.

Ändra blandingsläget till ”Exclusion”
Justera opaciteten till cirka 40%.

2. Skapa ett justeringslager ”Levels” med 
inställningarna som på bilden till höger.

3. Skapa ett justeringslager ”Gradient Map” 
med svartvitt.
Ändra blandinginsläget till ”Soft Light”.

4. Kopiera justeringslagret i första steget.
Ändra blandningsläget till ”Difference”.
Justera opaciteten till cirka 15%.



13 –   Rendevouz  
1. Skapa ett justeringslager ”Solid Color” med färg 

#E2bE42.
Ändra blandningsläget till ”Color”.

2. Skapa ett justeringslager ”Solid Color” med färg 
#73F3FA.
Blandningsläget ska vara ”Normal” på detta lager.

3. Skapa ett justeringslager ”Levels” med inställningen 
som på bilden till höger. 
Måla fram en vinjettering med svart pensel i 
lagermasken.



14   – Tricolore  
1. Skapa ett justeringslager ”Gradient Map med färgerna

#BB3943, #A2B448 och #617BAE.

2. Skapa ett justeringslager ”Curves”.
Ändra blandningsläget till ”Multiply”.



15   - Fragrance  
1. Skapa ett justeringslager ”Hue/Saturation”.

Bocka i ”Colorize”. 
Ställ in Hue: 179

Saturation: 47
Lightness; 26

2. Skapa ett justeringslager ”Hue/Saturation”.
Bocka i ”Colorize”.
Ställ in Hue: 36

 Saturation: 100
 Lightness -63

Måla fram en vinjettering i lagermasken

3. Skapa ett justeringslager ”Levels” med inställningen 
som på bilden till höger. 
Måla fram en vinjettering i lagermasken.



16   – B  &  W  
1. Skapa ett justeringslager ”Gradient Map” med svartvitt.

2. Skapa ett justeringslager ”Curves”.
Ändra blandningsläget till ”Screen”



17   – Hide and Seek  
1. Skapa ett justeringslager ”Hue/Saturation.

Bocka i ”Colorize”
Ställ in Hue: 215
             Saturation: 25
             Lightness: 0

2. Skapa ett justeringslager ”Solid Color” med färg #1EFF00.
Justera opaciteten till cirka 5 %.



18   - Holger  
1. Skapa ett justeringslager ”Gradient Map” med svartvitt.

2. Skapa ett justeringslager med färgerna #FF0000 och #00FF00.
Ändra blandingsläget till ”Overlay”
Justera opaciteten till omkring 80%.

3. Skapa ett justeringslager ”Levels” (eller ”Curves”, det spelar ingen roll)
Ändra blandningsläget till ”Multiply” .
Måla fram en vinjettering.








