


Photoshop    - Text

Textverktyget i Photoshop är omfattande och man kan göra det mesta med sin text. För den 
som gillar t ex typografi eller göra posters är detta ett roande arbete.  

Alla typsnitt som finns i datorn dyker upp under typsnittsvalet och det går att ladda in nya 
typsnitt.

Textverktyget återfinns i Verktygspanelen/Toolbar.

På ett enskilt textlager kan man också högerklicka och det viktigaste alternativet där är 
Rastrera text/Rasterize Type.

Till textverktyget hör också lagerstilar, vilket skapar olika effekter på en text.  En guide om  
lagerstilar återfinns här.

Viktiga delar av text i Photoshop



Textpanelen 



Tecken 

Skriva in text 

Välj textverktyget, font och storlek och klicka på den yta man arbetar på.

Mellanrum görs med mellanslagstangenten eller via tabulatortangenten.

Bekräfta texten med bocken i verktygsraden upptill.

Byt rad

Görs med Entertangenten.

Stavfel

Flytta markören till stället där felet är och klicka till och skriv in en ny bokstav, eller backa 
med backstegtangenten för att ta bort om det är för många bokstäver.

Markera text

Markera ett ord eller ett textstycke genom att stå med markören och hålla ned musknappen 
och sedan dra över det ord som ska markeras. Det markerade ordet/stycket får 
komplementärgen under tiden det är markerat.



Byta typsnitt, färg och/eller storlek på texten

När en text är markerad som i steget ovan kan man byta färg och storlek på texten.

För att flytta runt texten på arbetsytan kan man göra på två sätt:

Stå en bit från texten och flytta med musen 

Klicka på lagret (vilket också bekräftar) och använd Flyttverktyget/Move Tool, 
som också fungerar ihop med piltangenterna för att finpassa in texten.

För att kunna använda filter på en text måste den först rastreras (högerklicka på textlagret).

För att klistra in kopierad text:
Skapa ett textlager
Kopiera texten   (Ctrl + C)
Klistra in texten (Ctrl + V)

Text går att använda som Smarta Objekt

För att placera in text inom ett visst område 
kan man dra upp en markering med 
textverktyget. Detta funkar också med att 
klistra in text.



Skala text vertikalt 

Markera texten som ska skalas
Justera texten

Justera text horisontellt

Markera texten som ska skalas
Justera texten

Flytta en rad uppåt eller nedåt

Markera texten som ska justeras
Justera texten



Justera radavstånd

Markera texten som ska justeras
Justera texten (det räcker med att markera nedersta raden i detta fall, men om hela stycken 
ska justera får man markera hela stycket).

Linje under text 

Markera texten (eller använd funktionen från början)
Markera ikonen för understreck.

Kursiv text

Markera texten som ska kursiveras
Klicka på ikonen för kursiv text 



Stycke 

Markera det område som ska justeras och skriv in ett värde.
Texten justeras


