
Distortion

Ett sätt att manipulera en bild med hjälp av filtret Distort/Förvräng. Som utgångsbild går det 
att använda vilken bild som helst. Bakgrundsbilden laddas hem genom att klicka på den. 
Eldbilden likaså.
Förvrängningsbilderna laddas hem genom att ladda ner RAR-arkivet i guiden. I filen finns 
även en bild som ska läggas på i slutet, bild 3.

 Värdena till guiden är anpassade till en bild 
 med storleken  2000 x 3000 px

Lagerpanelen för bilden finns på näst sista sidan

http://sirius-sdz.deviantart.com/art/Texture-391-406511361
http://kneedeepinc.deviantart.com/art/fire-30592342


1. Placera figuren ovanpå bakgrundsbilden och anpassa eventuellt storlekarna till varandra.

2. Skapa en markering omkring figuren som på 
bilden till höger.

Lägg på en lagermask.

Skapa en kopia av detta lager och flytta det ena 
under bakgrunden.

3. Stå på det övre av lagren med figuren.

Använd Refine Mask/Förfina kant och ändra 
Feather/Ludd till 1000%.

Bilden efter steg 3



4. Skapa två kopior av lagret.

5. Öppna filen med med bilderna och spara 
dem som PSD-filer.

6. Stå på det översta lagret och gå till 
Filter/Distort/Displace.

Ändra värdena i rutorna till 30.

Välj bild 1.

Upprepa steget -30        
med negativa värden  -30 

Upprepa igen  -30  
   30 

Upprepa en sista gång  30 
-30 

7. Stå på det mellersta av lagren 
med figuren.

Upprepa steg 6 med bild 2.



8. Placera bilden med eld ovanför bakgrundslagret och ändra böandningsläget till Soft 
Light/Mjukt ljus.

9. Kopiera bakgrundslagret och placera det överst. Ändra blandningsläget till Soft Light/Mjukt 
ljus.



10. Skapa ett nytt tomt lager över lagret med eld.

11. Markera lagret med figuren genom att stå i lagermasken och klicka till med musen.

Gå till Edit/Stroke/Redigera/Ramlinje och 
lägg på vården enligt bilden.

12. Gör om steg 6 i guiden men upprepa bara de 
två första stegen i steget.

Anpassa eventuellt tillbaka ”ramen” så den 
passar in omkring figuren.

Ändra blandningsläget till Soft Light/Mjukt 
ljus.

Justera opaciteten till 75%.

13. Lägg på bild 3 ovanför bilden med eld.

Rotera den eventuellt för att den ska passa in.

Kopiera lagret vid behov.

Jag har skapat en kopia av lagret och 
ändrat blandningsläget till Screen/Raster.

14. Slutligen kopierade jag två lager av bakgrunden och 
placerad näst överst. Den ena av bilderna roterade jag 
180 grader.

Blandningsläget är Soft Light/Mjukt ljus. 

Lagerpanelen




