Lagermask och urklippsmask
Lagermasken
En lagermask används för att på olika sätt frilägga eller ta bort saker i en bild och ändå
bevara det borttagna ifall man vill återanvända detaljerna man tagit bort.
En lagermask skapas nertill i
lagerpaletten via ikonen som ser ut
som en tvätt maskin.
Du kan antingen skapa en lagermask direkt genom att klicka på ikonen eller så kan du skapa
en markering och sedan klicka på ikonen och skapa lagermasken och frilägga det markerade
området.
1. Markera det område du vill frilägga. Jag har
använt CS5 och ”Quick Selection Tool”.
2. Skapa en lagermask genom att klicka på
lagermaskikonen.

I lagerpaletten ser det ut så här nu. Det vita
området är synligt och det svarta området är
borttaget (men finns kvar om du vill
återanvända detta).

Den svarta ramen är med för att
begränsabildytan mot bakgrunden.

Måla i lagermasken
OBS: Stå alltid i lagermasken när du ska arbeta med att lägga till eller ta bort
områden.
Vit färg tar fram detaljer i bilden och svart färg tar bort
3. Ha vit som förgrundsfärg och svart som bakgrundsfärg. Måla med en pensel i området
utanför bilden och du får tillbaka delar av det området du har tagit bort.
4. Byt till den svarta färgen som förgrundsfärg och måla på det område du har målat fram och
området försvinner igen.
Steg 3

Steg 4

Du kan använda dig av en del justeringar i lagermasken som kurvor och nivåer. Det kan
vara bra för att justera kanterna i en mask ibland. Även en del av filtren funkar i masken.
Testa till exempel ”Gaussian Blur”, med någon pixels värde, vid friläggningar för att få en
mjukare kant. Eller skapa en effekt med något filter, se sista sidan för hur du kan skapa en
effekt.

Urklippsmasken
Urklippsmasken (Clipping Mask) kan ha flera funktioner, beroende på vad du vill uppnå.
Man kopplar samman två eller flera lager och
effekterna på dessa lager.
Jag visar några av dem här. Du skapar en urklippsmask
genom att ställa dig mellan två lager och koppla
samman dem genom ”Alt+Musklick”. Muspekaren
ändrar ikon och visar som på bilden till höger. Detta
visar också att du är mellan de två lagren.
Nu kommer lagerikonen att än dra sig så den visar en
pil istället. Detta markerar att lagermasken är skapad
Till bilden har jag skapat en ny bakgrund. Jag har
också skapat ett lager ”Gradient Map” överst.
Du kopplar bort funktionen genom att ställa dig mellan
lagren igen och klicka.
1. Ställ dig mellan de två lagren och gör enligt instruktionen ovan. Ändra eventuellt
blandningsläget. Effekten med masken på lagret undertill och ”Soft Light”-effekten syns
bara på objektet.
Bilden med urklippsmask

Bilden utan urklippsmask

Till nästa bild har jag skapat lagren enligt bilden till
höger. Överst en textur, sedan en text och sist
ytterligare en textur.

Texturen från det gula lagret framträder nu som
text.

Koppla ihop en bild med ett justeringslager genom att göra som på bilden

På denna bilden har jag gjort det enkelt
med ett svartvitt justeringslager och skapat
en urklippsmask. Det fungerar med vilket
justeringslager som helst

Lagerpaletten för nästa bild ser ut som till höger.
1. Leta reda på en textur
du gillar som
innehåller vissa
kontraster.
2. Gå till ”Select/Color
Range” och välj någon
av ”Highlights”,
”Midtones” eller
”Shadows” och skapa
sedan en lagermask av
markeringen. Se
bilden nedan till höger
hur mitt resultat ser ut.
3. Placera texturen där jag har ”Layer 3” och skapa sedan en urklippsmask med lagret ovanför.
4. Gör övriga steg enligt lagerpaletten. Alla lager har normalvärden förutom det blåmarkerade
lagret som är satt i ”Soft Light”.

Som ett sista trick kan du använda dig av ett filter I någon av lagermaskerna för att koppla
samman olika effekter. I detta fallet har jag ställt mig I lagermasken på “Layer 3” och lagt på
“Filter/Pixelate/Color Halfton”, värdet bestäms av bildens storlek. Dock brukar
standarvärdena fungera bra.

