
TYPEFACE

En rolig och vacker effekt är att skapa ett ”textansikte”. Den är också ganska enkel att fixa till. 

Min originalbild som jag har beskurit och och anpassat till en bildyta på 1200x1600 px. De mått 
som anges varierar beroende på bildstorleken du arbetar med. I slutändan är det dina ögon som ska 
vara nöjda med bilden. Se lagerstacken i slutet av guiden för ordningen på lagren.

1. Skapa ett lager (2) ovanpå bilden och fyll det 
med svart (du kommer inte se originalbilden)

2. Gå till denna sidan http://lipsum.com (eller 
skriv din egen text) och skapa en text. Till 
denna bilden valde jag 15 stycken 
(paragraphs). Klicka sedan på ”Generate 
Lorem Ipsum”, markera texten och kopiera 
den via ”Ctrl+C”.

3. Gå tillbaka till Photoshop och välj ett typsnitt 
du gillar med textstorlek 4. Jag har använt 
”Helvetica”, men ett annat som fungerar är 
”Arial Regular”

4. Sätt vit som förgrundsfärg.

5. Välj textverktyget. Placera markören i vänstra 
övre hörnet och dra en markering som passar 
in på bilden.

6. Klistra in texten genom ”Ctrl+V”. Bilden ska nu se ut som till höger. Detta blir lager (3).

http://lipsum.com/


7. Anpassa texten så den hänger ihop utan 
styckeavstånden. Detta gör du genom att ställa 
dig med textverktyget i början på varje stycke 
och klickar på backstegstangenten tills det passar 
ihop med föregående stycke.

8. Avmarkera det svarta lagret tillfälligt och gå till 
”Transformation Tool”. Rotera texten så den ser ut 
som på bilden (med en bild där ansiktet är 
vågrätt behövs inte detta steg). Synliggör det 
svarta lagret igen.

9. Skapa en lagermask på textlagret

10. Ställ dig på lager (1) och kopiera bilden genom 
att klicka ”CTRL+A” och sedan ”Ctrl+C”.

11. Ställ dig på lagermasken på lager (3).

12. Håll ner ”Alt”-tangenten samtidigt som du håller ner musknappen. Bilden blir nu vit.

13. Klistra in bilden genom ”Ctrl+V”.

14. Avmarkera lagermasken igen 
genom att upprepa steg 12. 
Avmarkera allt genom att klicka på 
”Ctrl+D”. Bilden ska nu se ut som 
bilden till höger.

15. Kopiera lager (3) till ett nytt lager 
(4) och justera eventuellt opaciteten 
på det nya lagret. Min blev 69 %.

16. Skapa ett nytt tomt lager överst (5) 
och måla bort de delar du inte vill 
ha med. 



    Lagerstacken

  

Den färdiga bilden






