
Vector

Jag har förberett min bild en del och konverterat den till 
svartvitt och även utökat bildytan. Dock är det inget som 
påverkar grundreceptet i denna guide.

1. Frilägg objektet och placera det mot en vit bakgrund.

2. Skapa ett nytt tomt lager mellan bakgrund och objekt.

3. Dra upp en rektangel som på bilderna nedanför

Sätt svart och vitt som för-respektive bakgrundsfärg och   
gå till ”Filter/Render/Clouds”.

Dra ut molnen som på bilden nedanför.

(Hela bildytan syns inte på bilden)

      4. Stå kvar på samma lager och 
        markera objektet på lagret  ovanför.   
                  
          Lägg på en lagermask.

         Stå kvar i lagermasken och gå till 
         ”Filter/Blur/Gaussian Blur” och lägg på
          250 i värde.

          Dra ut molnen ända till bildkanten.

5. Gör en kopia av molnlagret och sänk sedan 
opaciteten på kopian till 60%.

6. Skapa ett justeringslager ”Solid Color” 
mellan de två molnlagren med färg #E62C35
och ändra blandningsläget till ”Difference”.

http://browse.deviantart.com/?qh=&section=&global=1&q=sky+captain#/d1bw9kg


7. Skapa ett nytt tomt lager över det översta 
molnlagret.

Dra upp en form som på bilden med 
”Polygonal Lasso Tool”

Använd samma röda färg som i steg 6 och 
välj en pensel med 100 % mjukhet.

Ställ dig i övre vänstra hörnet av formen
och klicka till med penseln.

Flytta till nedre vänstra hörnet och klicka 
till här också. Nu ska du få en linje som på bilden.

  8. Ladda hem dessa former och ladda in dem i 
      Photoshop.

     Välj ”Custom Shape Tool” och leta reda på 
     de former du laddat hem. Dra upp former 
     som du gillar. Använd samma röda färg och 
     placera dem bakom objektet.
     Se bilden nedan för exempel.

     Ett tips är att hålla ner “Shift”-tangenten när 
     du drar upp formerna för att få dem     
     proportionerliga. Rotera dem med “Free   

         Transform”. 

9. Dubbelklicka på ett av formlagren och      Rastrera formerna efter att du placerat dem
skapa en lagerstil enligt bilden nedan.      genom att högerklicka på respektive

     lager.

   

      

     
        

Upprepa för varje formlager. Detta gör du enklast genom att kopiera den första lagerstilen 
via högerklicka och sedan ställa dig på nästa lager och klistra in.

http://all-silhouettes.com/download-vector-elegant-florals/


       Bilden efter steg 9

10. Placera ut andra former med färg #2CE4E6 
      och #FFCC00.

      Ändra värdet på ”Size” i lagerstilar     
      beroende på hur stora figurer du skapar.

      Skapa lagermaskar på respektive figur och 
      måla bort delar så att de skarvas in i figuren 
      som den är intill

11. Markera några av formerna som täcks av 
objektet.

Skapa en lagermask på objektet.

Måla eventuellt tillbaka på ytor där det
ser konstigt ut.

12. Skapa tre nya tomma lager överst och måla 
      dit en färgklick med respektive färg
      E62C35
      2CE4E6
      FFCC00
 
      Ändra blandningsläget till ”Screen” och 
      justera opaciteten till ca 80%.
 

13. Kopiera linjen som skapades i steg 7
och  placera ut dem på olika ställen i bilden

Markera figurer där de överlappar varandra 
och skapa en lagermsk och måla bort delar 
som stör i överlappningarna.

Se den färdiga bilden för resultat.



14. Markera objektet och skapa sedan ett tomt lager under detta och fyll markeringen med svart.

Gå till ”Filter/Blur/Gaussian Blur” och lägg på ett värde som passar till bilden. Jag använde 
50.

Flytta det svarta en del åt vänster och justera opaciteten till 30.

  Den färdiga bilden

Lagerpaletten


