
MASQUERADE

Detta är ingen exakt guide för alla bilder, utan kan kräva lite andra tekniker beroende på vilken bild 
du använder. Å andra sidan är detta bara exempel på hur man kan göra.  Tanken är att visa på olika 
metoder man kan arbeta med. Ibland växer också stegen fram under bildens tillkomst.

Bilderna jag använt i första steget har jag frilagt, men det är inte nödvändigt i alla lägen. Det viktiga 
är att använda sig av en bild med så enfärgad bakgrund som möjligt i första steget för att slippa 
frilägga.

Bilderna är numrerade. Se lagerstacken i slutet av guiden för att se i vilken ordning de ska vara 
placerade.

Bilder jag använt

               Bild 1                                                  Bild 2

  

             Bild 3                                      Bild 4                                       Bild 5
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        Bild 6       Bild 7

           Bild 8
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Lägg på  bakgrundsfärg #d4d4b9 på ett tomt lager och flytta över mannen och kvinnan  på separata 
lager. 

1. Effekten i första steget jag är ute efter är att göra figurerna blekare och mer smälta in i 
bakgrundsfärgen.

Dubbelklicka på lagret med kvinnan och gå till ”Blend-if”-verktyget (se bilden på nästa 
sida), justera opaciteten. Olika bilder kräver här olika värden och för bilden med mannen ser 
värdena helt annorlunda ut. Tricket med detta verktyg är att det går att dela pilarna i 
respektive ytterända genom att hålla ned ”Alt”-tangenten vilket gör att bilden mer flyter in i 
bakgrunden.

            Om  man har en enfärgad bakgrund brukar denna med automatik försvinna när man börjar 
            justera med spakarna.

2. Dubbelklicka sedan på lagret för mannen och använd dig av ”Blend-if” 

            Se bilder på nästa sida för värden



Värdet för kvinnan

Värden för mannen

Här var jag tvungen att gå in på de enskilda kanalerna för 
att få till en bra effekt. Principen är densamma att dela på 
spakarna.

På dessa bilder har jag inte rört de svarta spakarna till 
vänster. De är till för de mörkare färgerna i en bild.



Bilden efter steg 2

3. Markera kvinnan genom att hålla ner ”Ctrl” samtidigt som du klickar på figuren i lagret och 
lägg sedan på en lagermask.

4. Sätt förgrundsfärgen till svart och gå till ”Gradient Tool” (Överstrålning på svenska). Välj 
”Foreground To Transparent”  och ”Radial” som gradient.

5. Tanken här är att gradvis få ytterkonturerna av bilden att suddas ut. Arbeta med olika långa – 
men relativt korta – tag utifrån och in mot mitten av bilden. 

Om det blir fel med ett tag går det att ångra genom ”Ctrl+Alt+Z”. 

Ett alternativ är att först träna på en kopia av lagret för att öva in tekniken. 

6. Gör samma sak med mannen.



Lagermasker på mannen respektive kvinnan

Bilden efter steg 6



7. Ställ dig på det nedersta lagret och flytta över bild 3.

8. Markera båda lagren med figurerna genom att hålla ner ”Shift+Ctrl” samtidigt som du 
klickar med musen på bilderna. 

9. Lägg på en lagermask på bild 3.

10. Gå till ”Filter/Blur/Gaussian Blur” och lägg på oskärpa. Beroende på bildens storlek kan 
olika värden behövas. Min bild är 1600 x 1200 px och jag la på högsta värdet med oskärpa 
som är 250.

11. Kopiera sedan lagret (Ctrl+J) så det blir två stycken av detta lager.

Här funkar det också att använda ”Motion blur” med värdet -55 på ”Angle” och 999 på 
”Distance”. 

Bilden efter steg 11

12. Lägg på bild 4.

13. Ändra blandningsläge till ”Soft Light” och justera eventuellt opaciteten tills du blir nöjd. Jag 
satte min till 80%. Givetvis går det att testa andra blandningslägen och olika opacitet i detta 
steg.

¨



Bilden efter steg 13

14. Lägg på bild 5. Anpassa den till bilden, ändra blandningsläget till ”Soft Light ” och sänk 
opaciteten till 57%.

15. Kopiera lagret. 

Ändra blandningsläget till ”Color Burn”. 

Gå till ”Filter/Blur/Motion Blur” och ställ in följande värden ”Angle” 45 och ”Distance” 
900.

Bilden efter steg 15



16. Skapa ett tomt lager mellan kopian av bild 3 och bild 4.

17. Sätt förgrundsfärgen till #931010 och måla ytterkanterna  på bilden. Tanken är att få till en 
vinjettering.

18. Gå till ”Filter/Blur/Gaussian Blur” och använd ett högt värde. Jag använde 250 till denna 
bilden. 

Bilden efter steg 18

19. Lägg på bild 6 över kvinnan och bild 7 över mannen och passa in dem som på bilden



20. Ändra blandningsläget till ”Screen” på bägge bilderna.

21. Sänk opaciteten på bild 6 till 75 %.

22. Ställ dig på bild 7 och gå till ”Filter/Blur”Motion Blur” och ställ in värden ”Angle” 55 och 
”Distance” 80.

Bilden efter steg 22

23. Ta bort himlen på bild 8 och flytta sedan över den till bilden du arbetar med. Placera den 
efter kopian av bild 3 (lagerstacken i slutet av guiden). Ändra blandningsläget till ”Soft 
Light”

24. Här ska skogen tas bort. Lägg på en lagermask på bild 8 och gå till ”Gradient Tool” Använd 
svart som förgrund och vit som bakgrundsfärg och dra en övertoning 1/5 nerifrån bildens 
kant och upp till takkanten.

25. Stå kvar på bild 8. Håll ner ”Shift+Ctrl” samtidigt som du klickar med musen i mannens och 
kvinnans lagermasker. Måla bort det som syns inuti markeringen.



26. Här är bilden färdig, sånär som på färgjusteringar och dylikt. Jag la på ett ett justeringslager 
med kurvor för att öka kontrasten och fyllde i en del av bokeheffekten med färg på ett 
särskilt lager.

Den färdiga bilden

    Lagerstacken


