
Albumin/Albumen

1. Ladda ner en Albumenbild och kopiera lagret:
Gör lagret svartvitt.
Ta fram infopaletten och mät ut tre punkter på det svartvita lagret med ”Color Sample Tool”. 
En punkt för högdagrar, en för mellantoner och en för skuggor.
På min bild har jag rödmärkt var jag satte ut mätpunkterna.
Skriv ner respektive värden på ett papper.

Bilden till vänster visar uppmätta värden för den svartvita bilden och bilden till höger 
visar värdena för Albumenbilden när du släckt ner det svartvita lagret.

2. Kopiera den bild du ska arbeta med till ett nytt lager och konvertera den till svartvitt.

3. Skapa ett justeringslager med ”Curves” och välj den röda kanalen:
Klicka överst till höger och skriv in värdet för Albumen högdager i ”Output” och det 
svartvita  värdet i ”Input”.
Klicka längst ner till vänster och skriv in värdet för skuggor i ”Output” respektive ”Input”.
Klicka i mitten på kurvan och skriv in värdet för mellantoner i ”Output” respektive ”Input”.

4. Upprepa steg 3 för grön och blå kanal.



           De olika kurvornas utseende

5. Slå ihop kurvlagret med den svartvita bilden.
         Bilden efter steg 5

Efter detta frilade jag bilden och letade 
reda på en textur och  flyttade över den frilagda 
bilden till den.

6. Skapa en elliptisk markering runt figuren så som på
bilden ovan . Du får justera in den med
”Transformation Tool”.

7. Gå till ”Selct/Modify/Contract” och välj 100 i  värde.

8. Gå till ”Select/Modify/Feather och välj 100 i värde.

9. Lägg på en lagermask på figuren.
Högerklicka sedan på lagermasken och väl ”Apply 
Layer Mask”.



10. Skapa ett nytt tomtlager mellan figuren och 
pappret.

11. Håll ner ”Ctrl” samtidigt som du klickar på 
figuren (men du ska stå kvar på det tomma 
lagret).

12. Fyll markeringen med färg #988465.

13. Gå till ”Filter/Blur/Gaussian Blur och lägg på
250 i värde.

14. Gå till ”Filter/Noise/Add Noise” och lägg på 40 i
värde.

15. Gå till ”Edit/Fade Add Noise” och ändra ”Mode”
till ”Soft Light”

16. Gå till ”Filter/Blur/Gaussian Blur” och lägg på 1
            i  värde.

Se resultatet på bilden till höger.

Ställ dig på papperslagret och gå till 
”Image/Apply Image” och ställ in 
som på bilden. 

Se den färdiga bilden på nästa sida

    Lagerpaletten



Den färdiga bilden



AMBROTYPE

1. Flytta över texturerna till din arbetsbild och döp dem till TEXTUR 1 och TEXTUR 2.
När du anpassar TEXTUR 2 ska de svarta kanterna hamna utanför bildytan.

2. Ställ dig på TEXTUR 2 och gör två kopior av denna.

3. Gör ett helt nytt dokument med samma storlek som din bild har och fyll detta med en valfri 
färg.
Välj ”Healing Brush Tool” och klicka någonstans mitt på bilden i det nya dokumentet
Återvänd till din arbetsbild och ställ dig på ett  kopierade texturlagret och måla. 

Måla några sekunder, 4-5 och släpp trycket på 
penseln

Börja med kanterna och dra längs med dessa bit 
för bit. 

Bilden får färg av den färg du har på lagret du 
målar på, men du tar bort texturen.

Upprepa detta över hela bilden. 

Får du skarpa kanter målar du bara över dem i 
nästa penseltryck.

http://photoxpress.com/Content/beauty-attire-blue/606323
http://www.flickr.com/photos/playingwithpsp/2952159826/in/set-72157604052440248
http://www.flickr.com/photos/beapierce/1245963826/in/set-72157601574009156/


4. Ställ dig på originalet av TEXTUR 2.
Skapa ett justeringslager med ”Photo Filter” och lägg på färg #292a2c.
Ändra ”Density” till 100 och slå sedan ihop justeringslagret med lagret under.

5. Ordningen på de tre lagren av TEXTUR 2 ska sedan vara :
Original - överst
Kopia 1 - underst
Kopia 2 - mitten – som du sätter till blandingsläge ”Soft Light”

6. Kopiera din arbetsbild till ett nytt lager och konvertera den till svartvitt.
Invertera bilden.
Gå till ”Filter/Noise/Median” och lägg på 2 i värde.

7. Ställ dig på lagret TEXTUR 2 (det 
som är svart) och skapa en lagermask.
Ställ in som på bilden.

8. Flytta TEXTUR 1 överst.
Ändra blandningsläget till ”Color Burn” eller 
”Linear Burn” efter ditt eget tycke.

9. Skapa ett justerigslager ”Solid Color” med färg 
#c8d6b8 under TEXTUR 2.
Ändra blandningsläget till ”Color”.
Justera opaciteten till 30.

10. Alternativt steg  : Gå till ”Filter/Noise” ca 50 i 
värde
Gå  till ”Filter/Blur/Gaussian Blur” och lägg på
1,3 i värde.
Justera slutligen opaciteten

Se den färdiga bilden på nästa sida.



       Den färdiga bilden



ARGYROTYPE

1. Ladda ner en argyrotypebild och skapa en kopia på ett nytt lager som du sedan konverterar 
till svartvitt

2. Stå på det svartvita lagret 
Välj ”Color Sample Tool” och ta fram infopaletten.
Mät upp den ljusaste pixeln i bilden för högdagrar, den neutralaste för mellantoner och den 
mörkaste för skuggor. 
Skriv ner dem på ett papper.
Se de röda prickarna på bilden var jag hittade mina mätpunkter.

3. Nu ska du vara på din arbetsbild.
Kopiera bakgrunden och konvertera bilden till svartvitt.
Skapa ett justeringslager med ”Curves”.

• Välj den röda kanalen och klicka högst uppe till höger på kurvan och skriv in värdet 
för högdagrar på Van Dykebilden i ”Output”. Skriv sedan in värdet för högdagrarna 
på den svartvita bilden i ”Input”.

• Klicka längst nere till vänster och skriv in värdet för skuggor på Van Dykebilden i 
”Output” och värdet för den svartvita bilden i ”Input”

• Klicka i mitten på kurvan och skriv in värdet för mellantoner på Van Dykebilden i 
”Output” och värdet för mellantoner på den svartvita bilden i ”Input”

4. Upprepa punkterna i steg 3 för den gröna och den blå kanalen.

http://www.flickr.com/photos/zeiss66super/3624772197/


De olika kurvorna i steg 3 och 4

5. Slå ihop kurvlagret med den svartvita bilden.           Min bild efter steg 4

6. Skapa eller lägg på en ljus pappersstruktur ovanför 
bilden.

7. Gå till ”Image/Apply Image” och gör nedanstående 
inställning:

8. Upprepa steg 7, men ändra ”Blending” till ”Screen” och justera ner opaciteten till ca 60.



   Den färdiga bilden



AUTOCHROME

1. Gör två kopior av bakgrundslagret
Konvertera an av dem till svartvitt.
(På just denna bilden är det viktigt att öka kontrasterna något i de mörka partierna. Ett bra 
sätt att göra detta är att skapa ett justeringslager ”Channel Mixer”, bocka i ”Monochrome” 
och sedan under detta lagret skapa ett justeringslager ”Hue/Saturation” och justera de 
enskilda fägerna.)

2. Gå till ”Filter/Blur/Gaussian Blur” och lägg på mellan 2 -5 i värde. Jag la på 4.
Upprepa detta för det kopierade färglagret.

3. Stå på det kopierade färglagret
Ändra blandningsläget till ”Color”
Gå till ”Image/Adjustments/Match Color” och 
ställ in som på bilden (”Autochrome” är den 
andra bilden).
Just din bild kan behöva andra inställningar.

4. Gå till ”Filter/Texture/Grain” och ställ in som på 
bilden till höger. 
Alternativt kan du lägga på 
”Filter/Pixelate/Pointillize” med värde 5 på denna 
bilden.

http://www.pixelperfectdigital.com/free_stock_photos/showphoto.php/photo/5777/sortby/f/sorttime/9999/way/desc
http://users.telenet.be/autochromes/Galleries/vanbesten/index.htm#14


5. Gå till ”Filter/Blur/Gaussian Blur” och lägg på 3 - 5 i värde. Kornen ska inte vara för 
tydliga.
Eventuellt kan du behöva justera ner en del av färgerna i korn som är alltför färgstarka.

6. Skapa ett justeringslager ”Gradient Map” 
med följande inställningar.

Stopp                   Position              Färg  
   1      0 #d9cba0
   2     25 #eae8cc
   3     50 #eceacf
   4     75 #faf7e2
   5     100 #efebd0

Ändra blandningsläget till ”Multiply” på justeringslagret
Justera opaciteten. Jag satte min till 79.

Om nyanserna ändå inte stämmer riktigt kan du testa att 
skapa ett justeringslager ”Levels” och justera 
”Output”-värdena.

Lagerpaletten

       Den färdiga bilden



CALOTYPE

1. Ladda ner en calotypebild och skapa en kopia på ett nytt lager som du sedan konverterar till 
svartvitt

2. Stå på det svartvita lagret 
Välj ”Color Sample Tool” och ta fram infopaletten.
Mät upp den ljusaste pixeln i bilden för högdagrar, den neutralaste för mellantoner och den 
mörkaste för skuggor. 
Skriv ner dem på ett papper.
Se de röda prickarna på bilden var jag hittade mina mätpunkter.

3. Nu ska du vara på din arbetsbild.
Kopiera bakgrunden och konvertera bilden till svartvitt.
Skapa ett justeringslager med ”Curves”.

• Välj den röda kanalen och klicka högst uppe till höger på kurvan och skriv in värdet 
för högdagrar på calotypebilden i ”Output”. Skriv sedan in värdet för högdagrarna på 
den svartvita bilden i ”Input”.

• Klicka längst nere till vänster och skriv in värdet för skuggor på calotypbilden i 
”Output” och värdet för den svartvita bilden i ”Input”

• Klicka i mitten på kurvan och skriv in värdet för mellantoner på calotypebilden i 
”Output” och värdet för mellantoner på den svartvita bilden i ”Input”

4. Upprepa punkterna i steg 3 för den gröna och den blå kanalen.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Staffa_near_Fingal's_Cave_(seated_figure_who_might_be_John_Muir_Wood).jpg


         De olika kurvorna i steg 3 och 4

Bilden efter steg 4
5. Slå ihop kurvlagret med den svartvita 

bilden.

6. Ladda hem denna textur och ordna till
 den så den ser ut som på bilden nedan. 
(Du fixar detta genom att först kopiera 
lagret, spegelvända det vertikalt och 
lägga på en svartvit ”Gradient” i en 
lagermask.  
Kopiera lagret igen och  upprepa detta, 
men spegelvänd bilden horisontellt 
istället).
Konvertera den sedan till svartvitt.

7. Skapa ett justeringslager ”Photo Filter” med 
     färg  #ffe1b7 och öka ”density till 40. 
     Slå ihop justeringslagret med lagret under.
     Kopiera lagret en gång.

 8. Stå på det översta lagret och gå till   
    ”Image/Apply Image” och ställ in      
      som på bilden nedan.

     Steg 8

http://www.flickr.com/photos/8078381@N03/3358695417/


9. Skapa två nya lager och fyll det översta med färg 
#e7ded4.
Gå till ”Filte/Texture”/Grain” och ställ in som på 
bilden till höger. 
Döp detta till ”GRAIN 2”

10. Ställ dig på det undre av de två lagren och fyll det 
med färg #808080
Gå till ”Filter/Noise/Add Noise” och lägg 
på 15i värde.
Gå till ”Filter/Sharpen/Sharpen More”.
Döp detta till ”GRAIN 1”

Släck sedan ner dessa två lager.

11. Ställ dig på bilden du skapa i steg 8.
Lägg på en lagermask och stå kvar i den.
Gå till ”Image/Apply Image” och ställ in
som på bilden till höger.

12. Stå kvar i lagermasken och gå till 
”Image/Adjustment”Levels” och

13.
 justera kontrasterna i bilden så som     
du vill ha dem.     Lagerpalettten

        Den färdiga bilden



CYANOTYPE

1. Kopiera bilden till ett nytt lager och konvertera 
den till svartvitt med din favoritmetod.

2. Skapa ett justeringslager med dessa två färger

#03235e
#9daae2

Ändra blandningsläget på justeringslagret till 
“Screen” (eller något annat du gillar effekten på). 
Slå sedan ihop lagret med den svartvita bilden.

3. Skapa en pappersstruktur eller lägg på ett papper.

4. Gå till “Image/Apply Image” och ställ in som  på 
bilden.

Vill du ha kvar effekten efter steg två kan du stanna där.

Testa gärna andra färger och kombinationer med “Apply Image. Guiden är enkel och 
möjligheterna att skapa något annat än min bild är många. På den färdiga bilden har jag lagt 
på en rameffekt också.



                Den färdiga bilden



DAGUERROTYPE

1. Kopiera bakgrunden och konvertera den till svartvitt.

2. Lägg på första texturen.
Skapa ett papper enligt alternativ 4 i denna guide.
Ändra blandningsläget till ”Soft Light på pappret och sänk opaciteten till 10%.

3. Lägg på textur 2 och ändra blandningsläget till ”Soft Light”

3. Flytta upp den svartvita bilden överst och ändra blandningsläget till ”Soft Light”.

4. Skapa ett justeringslager ”Gradient Map” med denna ”Gradient”.
Ändra blandnings läget till ”Color”

5. Lägg på textur 3.
Ändra blandningsläget till ”Color Dodge”.

http://digitaldarkroom.weebly.com/uploads/1/6/0/8/160893/papper.pdf
http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=view&id=1030971
http://picasaweb.google.com/Skeletalmess/ShadowhouseCreationsPostedTextures#5437764886223105762
http://star-sapphire-stock.deviantart.com/art/Vintage-Film-Package-Vol-I-24118048
http://www.unsigneddesign.com/lomofilm/Colorful%20Film/lomofilm4.jpg


     Den färdiga bilden



Gum Bichromate

1. Kopiera bilden till ett nytt lager och konvertera 
den till svartvitt.

2. Sätt svart och vitt som för- respektive 
bakgrundsfärg.
Skapa ett nytt tomt lager och gå till 
”Filter/Render/Clouds.
Gå till ”Filter/Noise/Add Noise” och lägg på 17 i 
värde.
Gå till ”Filter/Stylize/Emboss och ställ in 
nedanstånde.

Gå till ”Filter/Distort/Diffuse Glow” och ställ in 
nedanstående

Gå till ”Select/Color range” och välj 
 ”Highlights.

Skapa ett tomt lager mellan de två lagren.

 Markeringen ska fortfaranda vara aktiv: Fyll 
markeringen  med svart.

  Slå ihop de tre lagren.
 Ändra blandningsläge till ”Soft Light”

Duplicera detta lager. Lagret i steg 2
Gå till Filter/Artistic/Palette Knife” och 
ställ in nedanstående.

Sänk opaciteten till 80%.

Fortsättning i högerspalten

http://magikstock.deviantart.com/art/pippa-87390654


3. Skapa ett lager med neutralt grått #808080. Bilden efter steg 4
Ändra blandningsläget till ”soft Light”
Gå till ”Filter/Noise/Add Noise” och lägg på 50.
Gå till ”Filter/Blur/Gaussian Blur” och lägg på 
1,3.

4. Skapa ett justeringslager ”Gradient Map” i en 
sepiafärgad ton.

5. Slå ihop lagren till ett kompositlager överst 
(Ctrl+Shift+Alt+E).

Skapa ett papper
6. Skapa ett nytt lager med färg #ebebe9

Gå till ”Filter/Filter Gallery” och gör de tre 
inställningarna som på bilden.

7. Kopiera papperslagret till ett nytt lager.

8. Gå till ””Image/Apply Image” och ställ in 
     som på bilden.

9. Skapa ett lager med färg #ebebe9
    Gå till ”Filter/Texture/Grain” och ställ in som 
    på bilden. Släck detta lager sedan.



10. Ställ dig på det översta papperslagret och gå 
till ”Image/Apply Image” och ställ in som på 
bilden.
(Se lagerpaletten för vilka lager som är vilka)

11. Skapa ett justeringslager ”Curves” och ställ in 
enligt bilden nedan.

       Kurvorna för steg 11

   Lagerpaletten

12. Flytta upp lagret GRAIN 1 överst och justera 
opaciteten.

Se den färdiga bilden på nästa sida



         Den färdiga bilden



GUMOIL

1. Skapa texturer  

      A    Skapa ett lager med färg  #f5f2e9.
Gå till ”Filter/Texture/Texturizer” och ställ 
in som på bilden.

Se också lagerpaletten i slutet 
av guiden för att få en 
uppfattning av ordningen på 
lagren

Gå till ”Edit/Fade Texturizer” och ändra ”Mode” till 
”Color Burn”.
Upprepa stegen med ”Texturizer” och ”Fade” 
en gång.
Döp detta till ”PAPPER”.

        B Skapa ett nytt tomt lager och ställ in #596885 som 
förgrundsfärg och #92959a som bakgrundsfärg.
Gå till ”Filter/Render/Clouds”.
Gå till ”Filter/Blur/Motion Blur” och ställ in 
som på bilden till höger.

Upprepa ovanstående, men ändra Angle till 90.

Skapa ett nytt tomt lager och fyll det med vitt. Ställ 
sedan in svart och vitt som för- respektive 
bakgrundsfärg.
Gå till ”Filter/Sketch/Halftone Pattern” och ställ in 
som på bilden till höger.

Upprepa detta steg en gång.

Gå till ”Filter/Pixelate/Mezzotint”  och välj ”Fine Dots”
Gå till Filter/Blur/Gaussin Blur” och lägg på 1 i värde.
Ändra blandningsläget till ”Soft Light”.
Gå till ”Transformation Tool” och rotera lagret 45 grader. Dra sedan ut kanterna på bilden 
så det täcker upp bildytan.
Kopiera detta lager en gång och spegelvänd lagret.

Slå ihop dessa tre lager.
Döp lagret till PAPER TEXTUR

http://photoxpress.com/search-free-photos?q=3767772&search.x=0&search.y=0


Ställ dig på papperslagret och gå till 
”Image/Apply Image” och ställ in som på 
bilden till höger.
Upprepa detta steg en gång.

        C Skapa ett nytt tomt lager och fyll med färg # 
f5f2e9.
Gå till ”Filter/Texture/Grain” och ställ in 
som på bilden till höger.
Döp lagret till GRAIN TEXTUR 1

       D Skapa ett lager med neutralt grått #808080.
Gå till ”Filter/Nosie/Add Noise” och lägg på 
50 i värde.
Justera opaciteten på lagret enligt nedan. 

Opacity 65
Fill 70

Gå till ”Filter/Blur/Gaussian Blur” och lägg på 1,3 i värde.
Döp lagret till GRAIN TEXTUR 2

2. Kopiera din bild till ett nytt lager och konvertera den till svartvitt.
Skapa gärna en med bra kontraster i bilden genom att också använda 
”Image/Adjustments/Shadows/Highlights”.

3. Flytta papperslagret överst.
Skapa två kopior av papperslagret.

4. Ställ dig på det översta av dem och gå till 
”Image/Apply Image” och ställ in som på 
bilden till höger.

5. Upprepa steg 4 med det andra papperslagret.

6. Släck det översta lagret och ställ dig på det 
undre av papperslagren.
Skapa ett justeringslager ”Gradient Map”.
Stopp    Position              Färg       
   1        0 #141313
   2       15 #251c14
   3       25 #393129
   4       40 #584029
   5       50 #825117
   6       60 #a86c31
   7       75 #e7ac72                      Slå ihop justeringslagret med bilden 
   8       85 #f6c89b          efter detta steg.
   9      100 #ffdcba .



      Respektive bild efter steg 6

7. Tänd det översta papperslagret och 
skapa en lagermask som du ska stå
kvar i.
Gå till ”Image/Apply Image” och ställ 
in som på bilden till höger.
Upprepa ””Image/Apply Image” med 
samma inställning.

        Utvecklingen av steg 7

8. Ställ dig på det orangea bildlagret och 
skapa en lagermask som du står kvar i.
Gå till ”Image/Apply Image”  och ställ 
in som på bilden.

9. Stå kvar i samma lagermask.
Gå till ”Image/Apply Image” och 
ställ in som på bilden på nästa sida.



      Inställningen för steg 9

10. Skapa ett justeringslager med ”Curves”.
      Ändra blandningsläget på detta till ”Overlay”
      Justera opaciteten vid behov. Jag satte min till 70.

11. Flytta upp ”GRAIN TEXTUR 2” överst och justera 
      opaciteten på detta lager. Jag satte den till 70.

      Den slutliga 
            lagerpaletten

Tekniken kan behöva anpassa till olika bilders 
förutsätttningar. Dock är detta en bra grund att stå på.
Det viktiga i sammanhanget är texturen och att färgerna 
funkar. Kanske tekniker från någon av de andra
guiderna också går att tillämpa.

       Den färdiga bilden



Gum Tri Color Bichromate I

Se lagerpaletten för hur de olika lagren ska vara arrangerade vid steg 5.
För att förenkla har jag arrangerat bilderna i olika grupper.

Effekten är svår att få till på ett bra sätt och kräver i regel 
en hel del experimenterande beroende på vilken bild du ska 
använda och vilka färger du vill uppnå i slutresultatet.
Pappersstrukturen är viktig.
Steg 9 är viktigt – testa med andra texturer än de jag använt.
Ett sätt att öka kontraster i bilden är att skapa ett 
justeringslager ”Photo Filter” i steg 11 mellan bilden och 
pappret och ändra till en mörkare (eller ljusare) färg.

1. Gör en kopia av bilden.

Gå till ”Image/Mode/CMYK”.
Ställ dig på kanalerna och klicka upptill höger 
på ”tvättbrädan” och välj ”Split Channels”

De enskilda kanalerna separeras nu i 4 
gråskalebilder. Flytta över respektive av 
dem till första bilden.

Döp respektive av dem efter färgprofilen
K. = Black
Y = Yellow
M = Magenta
C = Cyan

2. Skapa texturer  

      A   Skapa ett lager med färg  #f5f2e9.
Gå till ”Filter/Texture/Texturizer” och ställ in 
som på bilden.

Gå till ”Filter/Blur/Gaussian Blur” och ställ in 1 i värde
Skapa ett nytt lager med samma färg som ovan och upprepa 
inställningarna (Texturizer + Gaussian Blur).
Ändra blandningsläget till ”Multiply och opaciteten till 40%.
Slå ihop de två lagren och döp det till ”PAPER”.

http://magikstock.deviantart.com/art/pippa-87390654


        B Skapa ett nytt tomt lager och ställ in #596885 som förgrundsfärg och #92959a som 
bakgrundsfärg.

Gå till ”Filter/Render/Clouds”.
Gå till ”Filter/Blur/Motion Blur” och ställ in 
som på bilden till höger.

Upprepa ovanstående, men ändra Angle till 90.

Skapa ett nytt tomt lager och fyll det med vitt. 
Ställ in svart och vitt som för- respektive 
bakgrundsfärg.
Gå till ”Filter/Sketch/Halftone Pattern” och ställ in 
som på bilden till höger. 
Om du tycker mönstret blir för grovt kan du 
använda 1 i värde på ”Size”.

Gå till ”Filter/Pixelate/Mezzotint”  och välj ”Fine Dots”.
Gå till Filter/Blur/Gaussin Blur” och lägg på 1 i värde.
Ändra blandningsläget till ”Screen”.
Gå till ”Transformation Tool” och rotera lagret 45 grader. Dra sedan ut kanterna på bilden 
så det täcker upp bildytan.
Kopiera detta lager en gång och 
spegelvänd lagret.
Slå ihop dessa tre lager.
Döp lagret till PAPER TEXTUR

Ställ dig på papperslagret (skapat i steg 
A) och gå till ”Image/Apply Image” och 
ställ in som på bilden till höger.

        C Skapa ett nytt tomt lager och fyll med färg # 
f5f2e9.
Gå till ”Filter/Texture/Grain” och ställ in som 
på bilden till höger.
Döp lagret till GRAIN TEXTUR 1

       D Skapa ett lager med neutralt grått #808080.
Gå till ”Filter/Nosie/Add Noise” och lägg på 
50 i värde.
Justera opaciteten på lagret enligt nedan. 

Opacity 65
Fill 70

Gå till ”Filter/Blur/Gaussian Blur” och lägg på 1,3 i värde.
Döp lagret till GRAIN TEXTUR 2.
Ändra blandningsläget till ”Soft Light”.



3. Skapa 4 kopior av papperlagret och döp dem till respektive färg.
Ställ dig på den översta och skapa ett justeringslager ”Photo Filter”.
Bocka av ”Preserve Luminosity”.
Ställ in färgen för cyan från någon av nedanstående tabeller.

Cyan - #3e5180 #003153 #000056
Magenta - #a9203e #d21242 #e0115f 
Yellow - #e59f19 #ffe01c #fff4b0
Black  -  #292a2c #292421 #212521

Öka ”Density” till 100 och slå sedan ihop justeringlagret med själva papperslagret.

4. Upprepa steg 3 för de övriga tre färgerna.

5. Stå på det svarta papperslagret och gå till 
”Image/Apply Image” och ställ in som på 
bilden till höger.

6. Upprepa steg 5 för de andra färgerna. 
Ändra ”Layer” efter respektive färg du
står på.

       De respektive färgerna på papperslagren efter steg 5 och 6    

7. Tänd lagret PAPPER och ställ dig på detta.
Kopiera pappret till ett nytt lager och stå sedan på detta.
Gå till ”Image/Apply Image” och ställ in som på översta bilden till vänster på nästa sida.

Detta går att göra på flera olika sätt och du kan själv hitta andra lösningar än de jag gjort.
Till exempel kan du lägga på en effekt flera gånger eller utesluta en färg. 

8. Upprepa steg 7 för de andra färgerna.



Siffrorna visar i vilken ordning jag lagt på färgerna

       Den gradvisa utvecklingen av färgerna i stegen 7 och 8

9. Skapa en lagermask på lagret du lagt på 
färgerna på och gå till ”Image/Apply 
Image” och ställ in som på bilden.

10. Tänd lagret TEXTUR GRAIN 2.

11. Slutjustera 
bilden med ett 
justeringslager 
”Curves”.
 Min ser ut så 
här.
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Gum Tri Color Bichromate II

1. Ändra bildstorleken till 2450 px på den ledd där bilden har högsta pixeltalet.

2. Upprepa steg 1 och 2 i första guiden.

3. Ladda hem en valfri textur du gillar.
Flytta över den och anpassa den till bildstorleken.
Jag inverterade färgerna på min textur (Ctrl+I).
Jag har använt denna textur. 

4. Gå till ”Edit/Define Brush Preset” och skapa en 
pensel av texturen. 

5. Gör en kopia av papperslagret.

6. Släck ner alla lager förutom själva ”C-M-Y-K”-
bilderna.

Ställ dig på lager ”C” och gå till ”Channels” och 
klicka på den ikon som jag rödmarkerat på bilden. 

      Färger
      Cyan #2f88b4
      Magenta #ef3b6e
      Yellow #e59f19
      Black #292a2c

Du ska nu få upp en markering.
Invertera markeringen (Ctrl+Shift+I).

Ställ dig på det kopierade papperslagret
och tänd detta.

Välj penselverktyget och den pensel du skapade i steg 4. 
Ändra storleken på penseln till 2460 px.

Välj cyanfärgen som står uppe till höger

Ställ in penseln enligt bilden uppe till höger och tryck till en eller två gånger över bilden.

http://www.flickr.com/photos/skeletalmess/3515665790/in/set-72157611177099692/


7. Släck papperslagret och släck lagret ”C” så du ser lagret ”M”.

8. Upprepa steg 6 med magenta.

9. Upprepa steg 6 med gul färg. 
Du ska markera lagret ”Y” i detta steg.

10. Upprepa steg 6 för svart färg. 
Du ska markera lagret ”K” i detta steg.

    Den gradvisa utvecklingen av färgerna i steg 6 - 10

11. Upprepa steg 9 i första guiden med samma inställningar.

12. Lägg på ett justeringslager kurvor med dessa inställningar.

       Lagerpaletten
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Gum Tri Color Bichromate III

1. Flytta lagret Papper under de fyra färglagda pappren som du har skapat ett ”tryck” på.

2. Sätt lagren Cyan, Magenta, Yellow och Black i blandningsläge ”Multiply” och slå sedan 
ihop dessa fyra lager till ett lager.

Om du får en för skarp färg från något av lagren justerar du detta enkelt med att sänka 
opaciteten på det eller de lagren.

Ändra blandningsläget på detta lager till ”Multiply”.

3. Skapa en lagermask på detta lager och upprepa steget med ”Apply Image” från första 
guiden.



KALLITYPE

1. Ladda ner en Kallitypebild.

2. Återgå till din arbetsbild och gå till 
”Image/Adjustments/Match Color” 
och ställ in efter bilden nedanför.

Du kan behöva justera med 
reglagen, men jag gjorde inte det på 
denna bild, utan har använt mig av 
ett justeringslager i följande steg 
istället.

    Bilden har ett litet magentaskimmer 
      över sig som ska försvinna.

3. Skapa ett justeringslager ”Hue/Saturation” och 
justera ”Saturation” på magenta ner 
till  0. Se bilden till höger.

4. Skapa ett justeringslager “Curves” och justera 
tonerna I bilden.. Mitt ser ut så här.

http://www.flickr.com/photos/comeondimon/4194859300/


5. Slå ihop lagren (Ctrl+Shift+Alt+E).
Skapa en pappersstruktur eller lägg på ett papper överst och gå till “Image/Apply Image” 
och lägg på bilden i blandningsläget “Multiply”.
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LITH

1. Kopiera bakgrunden och konvertera 
lagret till svartvitt.

2. Gå till ”Image/Adjustments/
Shadow/Highlights” och ställ in så att 
bilden blir kontrastrik, men att du 
också behåller detaljer.

   3. Kopiera det svartvita lagret,
       Ändra blandningsläge till ”Overlay”.
       Invertera bilden.
       Gå till ”Filter/Blur/Gaussian Blur” och lägg på ett 
       värde som gör att du ökar kontrasterna och      
       bibehåller skärpan i detaljerna. Ett värde på 40   
       funkade för denna bilden.

    4. Skapa ett justeringslager ”Curves” och ställ in 
         efter eget önskemål beroende på vilken färgton du 
         vill bilden ska ha. Bilderna varierar mellan ljust 
         rosa, svagt orange, till sepia och blåa toner.   
        Tanken är att ge ett blekt intryck.
         
         

   Min inställning av kurvorna för resultatet av bilden på nästa sida

http://compot-stock.deviantart.com/art/25-94516242


Bilden efter steg 4

5. Skapa tre lager med neutralt grått.
Ändra blandningsläget på alla till ”Soft Light”.

   
Varma toner innehåller mindre bruspartiklar, medans kallar bilder innehåller större.    
Skuggpartier innehåller mer brus än ljusa partier.

6. Ställ dig på det understa av dem och gå till”Select/Color range” och välj ”Shadows”.
Skapa en lagermask med markeringen aktiv.
Ställ dig på själva lagret (lämna alltså lagermasken) och gå till ”Filter/Noise/Add Noise”
och lägg på 50 i värde.
Gå till ”Edit/Fade Add Noise” och ändra blandningsläget till ”Hard Mix”
Gå till ”Filter/Blur/Gaussian Blur” och lägg på 0,5 i värde.

    Detalj före och efter steg 6

7. Ställ dig på mellanlagret av de grå lagren och upprepa steg 6.
Välj ”Midtones”.
Lägg på 25 i brus.
I detta steg använde jag inte ”Fade”-funktionen
Lägg på 0,5 med ”Gaussian Blur”



8. Ställ dig på det övre mellangrå lagret och upprepa steg 6.
Välj ”Highlights”.
Lägg på 10 i brus.
Gå till ”Edit/Fade Add Noise” och ändra ”Mode” till Hard Mix” och sänk opaciteten till 70.
Lägg på ”Gasussian Blur” 0,5.
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Platinum och palladium

Platinum

1. Kopiera bilden till ett nytt lager och 
konvertera den till svartvitt.

2. Skapa ett jsuteringslager ”Gradient 
Map” och ställ in enligt 
nedanstående tabell.

        Stopp          Position       Färg   
1     0         #302e2c

            2          32         #4f4d49
3          48         #75716c
4          62         #98958f
5          75               #b9b7b3
6 100        #dad9d7

Se bilden till höger för att få en 
uppfattning om hur steg 2 ska se ut.

Spara denna ”Gradient Map” då den ska 
användas i nästa steg också.

3. Gå till ”Channels”.
Håll ner ”Ctrl” samtidigt som du ställer 
dig på den röda kanalen.

4. Gå tillbaka till lagerpaletten och skapa ett nytt justeringslager ”Gradient Map” med 
samma färger som i steg 2.
Ändra blandningsläget till ”Soft Light”

5. Justera eventuellt opaciteten på de olika justeringslagren 
så de passar din bild.

6. Slutjustera bilden med ”Curves”.

7. Slå ihop lagren till en kompositbild genom att hålla ner 
”Ctrl+Shift+Alt+E”

8. Skapa ett nytt lager överst och fyll det med färg #e2e2e2 
och skapa en papperstruktur.

9. Gå till ”Image/Apply Image” och välj kompositbilden i 
läget ”Multiply”

http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=view&id=889094
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Palladium

Processen för detta är likadan som för platinum med undantag för steg 2 aom du gör enligt 
nedanstående tabell.

Stopp          Position          Färg  
   1         0 #000000
   2         10 #1e1914
   3            20 #3c3223
   4         30 #5a4b37
   5         40 #736455
   6         50 #917d69
   7         60           #aa9682
   8         70 #c3af9b
   9           80 #dcc8b4
  10         90 #ebe6dc
  11        100 #fafafa
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TINTYPE

1. Kopiera bakgrundslagret 
och gå till 
”Filter/Blur/Gaussian 
Blur” och lägg på 1 i 
värde.

2. Skapa ett justeringslager 
kurvor och ställ in något 
liknande som på bilden 
nedanför i den röda 
kanalen.

 3. Konvertera bilden till svartvitt.

4. Lägg på texturen och skapa ett justeringslager ”Gradient 
Map” ovan för med färgerna #000000 och #aba597.
Slå ihop justeringslagret med texturen och ändra 
blandningsläget till ”Color”

5. Kopiera  texturen till ett nytt lager och ändra 
blandningsläget till ”Multiply”.

6. Justera kontrasterna efter eget önskemål.

Som alternativ till den bild jag gjort kan du
använda andra färger.
Du kan också lägga på en textur som är repig 
och/eller mer smutsig än den jag lagt på.

http://photoxpress.com/Content/face-eyes-beautiful/5154107
http://www.flickr.com/photos/playingwithpsp/3033612968/
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Van Dyke

1. Ladda ner en Van Dykebild och skapa en kopia på ett nytt lager som du sedan konverterar 
till svartvitt

2. Stå på det svartvita lagret 
Välj ”Color Sample Tool” och ta fram infopaletten.
Mät upp den ljusaste pixeln i bilden för högdagrar, den neutralaste för mellantoner och den 
mörkaste för skuggor. 
Skriv ner dem på ett papper.
Se de röda prickarna på bilden var jag hittade mina mätpunkter.

3. Nu ska du vara på din arbetsbild.
Kopiera bakgrunden och konvertera bilden till svartvitt.
Skapa ett justeringslager med ”Curves”.

• Välj den röda kanalen och klicka högst uppe till höger på kurvan och skriv in värdet 
för högdagrar på Van Dykebilden i ”Output”. Skriv sedan in värdet för högdagrarna 
på den svartvita bilden i ”Input”.

• Klicka längst nere till vänster och skriv in värdet för skuggor på Van Dykebilden i 
”Output” och värdet för den svartvita bilden i ”Input”

• Klicka i mitten på kurvan och skriv in värdet för mellantoner på Van Dykebilden i 
”Output” och värdet för mellantoner på den svartvita bilden i ”Input”

4. Upprepa punkterna i steg 3 för den gröna och den blå kanalen.

http://www.flickr.com/photos/blackcustard/104859241/


De olika kurvorna i steg 3 och 4

5. Slå ihop kurvlagret med den svartvita bilden. Min bild efter steg 4

6. Skapa eller lägg på en pappersstruktur ovanför 
bilden.

7. Gå till ”Image/Apply Image” och gör 
nedanstående inställning:

8. Gå till ”Channels” och ställ dig på den röda 
kanalen. 
Håll ner ”Ctrl” och klicka samtidigt.
Gå tillbaka till lagerpaletten och skapa ett 
justeringslager ”Gradient Map” med en 
mörkare och en ljusare brun färg från bilden som för- 
respektive bakgrundsfärg.

9. Kopiera justeringslagret och släng bort lagermasken.
Ändra blandningsläget till ”Soft Light”
Justera eventuellt opaciteten på de två 
justeringslagren.

Lagerpaletten ser du till höger och den 
färdiga bilden finns på nästa sida.
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ZIATYPE

1. Ladda ner en Ziatypebild och skapa en kopia på ett nytt lager som du sedan konverterar till 
svartvitt

2. Stå på det svartvita lagret 
Välj ”Color Sample Tool” och ta fram infopaletten.
Mät upp den ljusaste pixeln i bilden för högdagrar, den neutralaste för mellantoner och den 
mörkaste för skuggor. 
Skriv ner dem på ett papper.
Se de röda prickarna på bilden var jag hittade mina mätpunkter.

3. Nu ska du vara på din arbetsbild.
Kopiera bakgrunden och konvertera bilden till svartvitt.
Skapa ett justeringslager med ”Curves”.

• Välj den röda kanalen och klicka högst uppe till höger på kurvan och skriv in värdet 
för högdagrar på Ziatypebilden i ”Output”. Skriv sedan in värdet för högdagrarna på 
den svartvita bilden i ”Input”.

• Klicka längst nere till vänster och skriv in värdet för skuggor på Ziatypebilden i 
”Output” och värdet för den svartvita bilden i ”Input”

• Klicka i mitten på kurvan och skriv in värdet för mellantoner på Ziatypebilden i 
”Output” och värdet för mellantoner på den svartvita bilden i ”Input”

4. Upprepa punkterna i steg 3 för den gröna och den blå kanalen.



De olika kurvorna i steg 3 och 4

5. Ställ in svart och vitt som för- respektive bakgrundsfärg.
Gå till ”Channels” och håll ner ”Ctrl” samtidigt som du markerar den röda kanalen.
Gå tillbaka till lagerpaletten och skapa ett justeringslager ”Gradient Map”.

6. Gör en kopia av justeringslagret .
Släng bort lagermasken på detta.
Ändra blandningsläget på detta lager till ”Soft Light”

7. Justera opaciteten på de olika jsuteringslagren så 
depassar din bild.

8. Slå ihop bilden till ett kompositlager överst 
(Ctrl+Shift+Alt+E).

9. Skapa ett nytt lager överst med färg # eeeeee.
Skapa ett papper av detta.

10. Gå till ”Image/Apply Image” och lägg på 
kompositbilden i läget ”Multiply”

     Den färdiga bilden


