SVARTVITT METOD 1
Svartvita bilder är fortfarande populära och att skapa dem i Photoshop erbjuder en viss utmaning.
Alla bilder passar inte att göra svartvita. För att skapa en fungerande svartvit bild måste den
innehålla olika färger och konturer som man jobbar med.
Det finns ganska många möjligheter att skapa svartvita bilder i programmet. Här visar jag ett
grundsätt som har funkat för mig i de allra flesta fall. Lagerpaletten finns allra längst ner.
Originalbilden

1. Sätt förgrundsfärgen till svart och bakgrundsfärgen till vitt, skapa sedan ett justeringslager
med gradient map (övertoningskarta). Klicka på själva övertoningen och du får upp
följande ruta

2. Klicka på den vänstra nedre pilen (rödmarkerad) och en markering hamnar i mitten
(gulmarkerad). Justera med den tills du får kontraster i bilden som funkar.

Bilden efter övertoningskarta

3. Skapa ett nytt lager, fyll det med svart och sätt blandningsläget till ”hard mix”. Justera ”fill
på blandningsläget. Värdet som fungerar är olika för olika bilder, men någonstans mellan
10 % brukar fungera bra. Någon enstaka gång kan det behövas värden mellan 10 – 20 %.
Bilden efter svart satt i hard mix

4. Skapa ett justeringslager med kurvor under hard mixlagret och justera fram ökade kontras
i bilden. Det fungerar att justera med nivåer också.
5. Nu vidtar finputsningen av bilden och här arbetar jag med två olika saker, dels lagermask
och dels med ”dodge and burn”. Till vänster i bilden är det lite för mycket svärta, så jag
skapar en lagermask på hard mixlagret och suddar bort en del med en mjuk pensel satt till
låg styrka (8 – 10). Detsamma gör jag med lagret kurvor.
6. För att ytterligare förstärka himlen lite skapar jag ett lager överst med neutralt grått satt i
blandningsläge soft light och målar med en mjuk pensel satt till låg styrka. Eventuellt kan
man förstärka andra delar av bilden på detta sätt också. Tänk på att det går också att måla
med vitt för att ljusa upp för mörka delar.

Den färdiga bilden

Lagerpaletten

SVARTVITT METOD 2
1. Gå till ”Image/Mode/” och ändra ”16bits/Channel”.
2. Gå till ”Image/Mode/Lab Color”.
3. Välj ”channels” i lagerpaletten och välj
sedan ”Lightness”
4. Gå till ”Image/Mode”Greyscale”.
5. Välj ”Load channels as a selection”
(Den prickade cirkeln längst ner i
lagerpaletten).
6. ”Gå till Image/Mode/RGB”.
7. Skapa ett justeringslager ”Solid Color” med
färg #0c0c0c (eller någon annan mörk färg).
8. Ställ dig i lagermasken på justeringslagret
och invertera markeringen (Ctrl+I).
9. Finjustera bilden med nivåer, kurvor,
dodge & burn, och/eller sänk opaciteten
en aning på justeringslagret.
Den färdiga bilden ser du till höger

SEPIA
Sepia var ursprungligen ett sätt att färga bilder med ett extrakt som utvanns från bläckfiskens
bläckkörtel. Det gjordes för att få bilderna att hålla längre. Sepiafärgade bilder kan se väldigt olika
ut, från ljusa till m rkt färgade bilder. Digitalt finns det en uppsjö av sätt framställa en sepiaeffekt.
Detta är ett av dem, som jag tycker är enkelt och blir väldigt bra.

1. Konvertera bilden till svarvitt

2. Skapa ett nytt lager med #8d5303
3. Sätt till blandningsläge soft light
4. Sänk opaciteten till den effekt du önskar. På denna bilden är värdet 71%

Ytterligare ett enkelt sätt att skapa sepia från den svartvita bilden, är att skapa ett
justeringslager med color balance och sätta rött till ca +40 och gult till ca -40 på
mellantonerna. Viss justering kan
behövas, låt dina ögon avgöra. Vill du pilla med skuggor och högdagrar funkar det också,
men då måste värdena hållas lägre på gult och rött, på skuggorna lite lägre och på
högdagrarna mycket lägre.

HIGH KEY
High key är en metod som ursprungligen kom till av teknologiska skäl när tidig film och
television inte kunde hantera för mycket kontrast. Syftet med metoden är att minska
förhållandena i kontrast i en bild. Ljussättningen är enhetlig i denna metoden och mörka
skuggor förekommer inte. För denna metoden funkar det bäst med bilder som det inte är för
mycket skuggor i. Jag har utvecklat den själv utifrån ett annat sätt att skapa bilder med
denna metoden. Jag har testat den på ca
tio bilder och den har funkat varje gång, någon gång med lite sämre resultat beroende på att
bilden var lite för mörk (vilket i och för sig kan avhjälpas med lite bildbehandling).
1. Se till att svart är förgrundsfärg och vit
bakgrund.
2. Tryck ctrl+alt+1 på tangenterna, en
markering dyker upp.
3. Gå till kanaler och skapa en ny alphakanal
(är som att skapa ett nytt lager fast bland
kanalerna).
4. Tryck ner ctrl+backstegstangenten,
markeringen fylls med vitt. Behöver bilden
mer vitt, trycker du ner samma kombination
igen.Om bilden blir för vit, kan det funka
med alt+backsteg, då fylls det med svart.
Detta steg är att testa sig fram.
5. Tryck ctrl+A och hela rutan markeras, tryck
ctrl+C för att kopiera kanalen.
6. Gå tillbaka till lagerstapeln och skapa ett nytt lager, klistra in genom ctrl+V.

Kolla om du kan känna dig nöjd med den
vitheten som blir. Den kan se för mycket ut,
men låt den vara tills alla justeringar är gjorda.

7. Skapa ett nytt lager av originalbilden mellan de två lagren, lägg till ett justeringslager/svartvit
övertoningskarta och smält hop det med lagret du nyss skapade (så det blir en svartvit bild)
8. Sänk opaciteten på det svartvita lagret till 80%.
9. Sänk opaciteten på det översta lagret (det som är vitt) till 80%.
Eventuellt kan det fungera med andra siffror på opaciteten, men jag har genomgående
använt dessa. Funkar inte bilden för dig, testa med att justera opaciteten
Om delar av bilden ser för mörka eller för ljusa ut, funkar det med att skapa ett lager neutralt
(50%) grått satt i soft light och måla med burn och/eller dodgeverktygen satta till en låg
opacitet. Det fungerar också bra att måla direkt med svart eller vitt i soft light över valda
delar av bilden. Blir det för mycket går det att justera med opaciteten.
På denna bilden målade jag mestadels med vitt på ett lager satt i soft light och på ett annat
lager duttade jag med svart eftersom tröjan blev "konstig".

CROSSPROCESS
Cross processing, eller vänddia som är det svenska namnet, är ett sätt att förvränga färgerna
i en bild. Man utgår från en analog framkallningsteknik med bilderna framkallade i "fel"
framkallningsvätskor, som här är digitalt återskapad. Grunden är att jobba med
komplementfärger.
Man ljusar upp en och mörkar ner den andra och det sker i olika grader.
Komplementfärgerna är röd- cyan, grön - magenta och blått -gult.
Välj en bild du gillar. Det funkar med det mesta i färg. Jag föredrar själv bilder på
människor.
Originalbilden har jag ljusat upp lite med kurvor och justerat med shadow/highlight.

Kom ihåg att man kan behöva justera på ett lite annat sätt än vad jag gjort här. Värdena på
denna bilden funkar bra som en utgångspunkt, men kan behöva rattas lite till med.
1. Skapa ett justeringslager med kurvor
2. Klicka på OK
3. Sätt till blandningsläge color (för att ljuset inte ska förändras i bilden)
4. Dubbelklicka på justeringslagret igen och ställ in kurvorna enligt nedan

Ytterligare justeringar kan göras, t ex genom att justera med kurvor i luminosity så att det
inte orsakar fler färgförändringar. Du kan även lägga till en färgton genom ett justeringslager
solid color, satt i blandningsläge color och sänk opaciteten till ca 10.
Här har jag lagt på en ljusgul färg.

BLEACH BYPASS
Detta är en analog framkallningsteknik, där man utesluter blekning och får fram en bild med
ökade kontraster och minskad mättnad. Det kan vara lite laborerande med kurvlagret för
denna effekten, men en fin effekt är när bilden går lätt lätt åt det gröna hållet.

Justera bilden så den funkar att jobba med, denna bilden behöver mer kontraster, vilket jag
fixade med brightness/contrast (15 resp 50). Sedan duplicerade jag bilden och skapade ett
justeringslager med en svartvit gradient map och smälte samman med underliggande lager.
Slutligen satte jag det i blandningsläge soft light och fick nedanstående bild.

Skapa ett nytt justeringslager med curves och ställ in följande värden

Tycker du att bilden behöver mer kontrast ordnar du detta med kurvor eller nivåer.
Den färdiga bilden, där jag även lagt på kornighet på bilden vilken brukar tillhöra denna
effekten.

VELVIA
Velvia är en gammal färgfilmsort där färgerna är förstärkta.. Så här kan man göra den
effekten i PS.

Skapa ett justeringslager med channel mixer och ställ in följande värden för respektive
kanal.

Skapa ett justeringslager med curves och öka kontrasten med en S-kurva.

LOMO
Lomografi är en sorts bilder som är tagna med en rysk kamera. Egentligen blir bilderna
skräp, men det är det som är charmen. Typiskt för dessa bilder är förvridna färger, konstiga
kontraster och vinjettering.

1. Gör ett smart onjekt av bakgrundslagret.
2. Gå till Filter/Distort/Lens correction och lägg på en vinjettering.

3. Skapa en markering med lassoverktyget runt bilden, något liknande det röda som är
markerat på översta bilden.
4. Lägg på ludd, ca 10 procent av bildens storlek.
5. Skapa ett justeringslager Intensitet/kontrast och dra bägge pilarna åt höger, värdena beror på
bilden.

6. Gör en ny markering och lägg på 10 procent ludd.
7. Skapa ett justeringslager med nivåer och justera i de enskilda kanalerna så att du får en
förvrängd färgeffekt.

8. Gå tillbaka till bakgrundslagret och gör en kopia av lagret
9. Skapa en ny markering som du inverterar och lägger på ludd.
10. Gå till Filter/Blur/gaussian blur och lägg på oskärpa ute i kanterna. Värdet beror på bildens
storlek.
11. Låt markeringen vara kvar och lägg på en lagermask på bakgrundskopian.

Det finns flera sätt att göra denna effekten. Detta är en blandning av olika sätt jag sett på
nätet. Jag föredrar att använda justeringslager och smarta objekt/filter där det går. Det blir
icke-destruktivt.

TECHNICOLOR

1. Duplicera bilden om du vill ha originalet kvar.
2. Gå till kanaler och välja den blå kanalen.
3. Markera allt (Ctrl+A)
4. Kopiera markeringen (Ctrl+C).
5. Ställ dig på den gröna kanalen och klistra in den kopierade blå kanalen (Ctrl+V).
6. Ställ dig på RGB-kanalen och gå sedan tillbaka till de vanliga lagren.

7. Kopiera lagret (Ctrl+J).
8. Gå till Filter/Gaussian Blur och lägg på rejält med oskärpa. Det funkar att gå upp till högsta
värdet som är 250.
9. Ändra blandningsläget till Color.
10. Justera opaciteten. Här varierar det med vilken oskärpa som är pålagd och bildens storlek.
Till denna bilden (800 x 533 px) sänkte jag opaciteten till 52.

PHOTOCROM
Metoden uppfanns på 1880-talet av en schweizare och bygger på att färga bilden för hand.
Bilderna innehåller ofta en orangerosa/mango och en turkos ton. Bilderna kan vara ganska
mättade eller omättade i färgerna.
Guiden är i tre delar. En med färgjustering av bilden, en med ett grundrecept för effekten och
en del för att finputsa. Se även slutet av guiden för den slutliga ordningen på lagerpaletten.
Originalbilden som jag har gjort en enklare färgjustering på. Guiden är inte exakt vad gäller
de olika delarna utan kan kräva andra värden för just din bild. Dock ger den god vägledning
för vidare experimenterande på egen hand.

Färgjustering
Skapa ett justeringslager med
”Curves” och gå till den röda
kanalen och ställ in ungefär
värdetsom på bilden till höger.
Skapa sedan ett justeringslager
”Hue/Saturation” och minska
”Saturation” så mättnaden
minskas.
Slå sedan ihop lagren till ett enda
lager.

Effekten
1. Kopiera bilden till ett nytt lager och ändra blandningsläger till ”Color Dodge” och ändra
opaciteten till ca 65%.

2. Skapa ett justeringslager ”Photo Filter”
A. Ändra färgen till ”Sepia”
B. Bocka av”Preserve Luminosity”
C. Ändra ”Density” till 50 %.
CI.
3. Dubbelklicka på justeringslagret
A. Ändra blandningsläget till ”Multiply”
B. Sänk opaciteten till 50%.
C. Dubbelklicka på ”Color Overlay och ändra färg till
#F4A479
D. Ändra blandningsläget på denna effekt till ”Color” och
sänk opaciteten till ca 50 %.

Bilden ska se ut ungefär som nedan.

4. Skapa ett justeringslager ”Brightness/Contrast” och justera
värdena. Dessa värden kan variera mycket beroende på
bilden.
5. Skapa ett justeringslager ”Hue/Saturation” och minska och
justera de enskilda färgerna och ”Saturation”. Värden och
vilka färger som behöver justeras beror på bilden. Här
justerade jag enbart gult och rött

Bilden efter steg 5

Finputs
Oftast är det kontrasterna som behöver justeras och här finns utrymme för att hitta egna
lösningar med antingen justeringslager, skapa nya lager av bilden och använda sig av
blandningslägen och justerad opacitet eller kombinera dessa. Även att måla på ett lager
neutralt grått funkar att testa. Se lagerpaletten för hur dessa lager har placerats.
6. Jag kopierade ett lager av originalbilden och testade olika blandningslägen och fastnade för
”Luminosity” och satte opaciteten till 41 %.

7. Bilden kan vara godkänd här om man vill ha starkare färger. Jag vill få till ett annat
ljus/upplevelsen av äldre bilder också och testade olika sätt att använda svartvitt. Det jag
fastnade för var att använda mig av var ett svartvitt justeringslager med ”Gradient Map”,
som slutligen hamnade i blandningsläge ”Luminosity” satt till 70 %.
8. Slutligen målade jag turkos färg på partiet med himmel.

