


Photoshop    -    Lagerstilar

Att använda sig av lagerstilar innebär att lägga till en eller flera effekter  på ett lager. 
Vanligast är att använda lagerstilar till text, men det finns en del andra användningsområden 
också som när man gör knappar eller vid friläggning.

Det finns två sätt att applicera en lagerstil, antingen via stilpanelen med de förhandsval som 
finns där eller att manuellt skapa egna stilar via den stora menyn. En förhandsvald stil läggs 
på ett lager genom att man klickar på stilen i stilpanelen.

En viktig kunskap är skillnaden mellan opacitet och 
Fyll. Opacitet påverkar bild och lagerstilar. Fyll 
påverkar enbart bild (alltså inte eventuella lagerstilar).



Menyn för lagerstilar
          

För att komma åt dialogerna för enskilda underrubriker ska man stå på den raden för den del 
man vill komma åt.

Blandningslägen är vanliga blandningslägen, som man annars också kommer åt via 
lagerpanelen.

Avancerad blandning innehåller funktioner för att manipulera med kanalerna.

Blanda om är en funktion som manipulerar genomsläppligheten på det lager man står på 
och påverkas av det eller underliggande lager. 

Det går att flytta runt lagerstilarna genam att flytta över musen till bilden och placera 
lagerstilen.

Dialogerna är omfattande och jag visar bara delvis hur de funkar och vad man kan göra 
genom bilder och minimalt med text.



Avfasning och Relief  /  Bevel & Emboss  









Kantlinje  /  Stroke  





Innerskugga  /  Inner Shadow  





Innerglöd  /  Inner Glow  







Satäng  /  Satin  



Färgövertäckning  /  Color Overlay  





Övertäckning med övertoning  /  Gradient Overlay  



Mönsterövertäckning  /  Pattern Overlay  



Ytterglöd  /  Outer Glow  





Skugga  /  Drop Shadow  







Blanda om  /  Blend if  

Blanda om är en funktion som finns under lagerstilspanelen, men som inte har  med 
stilarna att göra. Vad denna funktion gör är att arbeta med att lyfta bort delar av en bild 
på ett lager när den jämför ytornas olika ljusförhållanden.

Detta är ibland användbart vid friläggningar om bakgrunden på friläggningsobjektet är 
enfärgat, vid arbete med att manipulera bilder med texturer eller att få ett föremål smälta in 
bakom t ex glas på ett trovärdigt sätt.

Funktionen är utmärkt att använda vid 
olika blandningslägen för att upp nå olika 
eller önskad effekt.

På bilden till vänster har jag lagt figuren 
ovanpå flaskan och satt blandningsläget 
till Multiplicera/Multiply och sedan 
justerat med reglagen.

På bilden nedan är en textur pålagd ovan 
ansiktet.




