
Wallpaper

1. Ladda hem denna bild.

2. Skapa ett justeringslager ”Gradient  
Map ” med svart och vitt som för- 
respektive bakgrundsfärg.

3. Skapa ett nytt lager och fyll det med 
#0f1b4b. 
Ändra blandingsläget till ”soft Light”.

4. Dubbelklicka på lagret och välj 
”Gradient Overlay”.

5. Ändra färgerna till 
#cb4162respektive #28345c.

Se bilden till höger hur 
det ska se ut efter steg 5.

6. Skapa ett nytt tomt lager.

Dra upp en rektangel som på bilden 
nedanför och dra sedan ett vitt streck 
vågrätt som på bilden.

7. Använd dig av ”Elliptical Marquee 
Tool /Warp” (Ctrl+T)  och justera linjen 
så den ser ut som på bilden.
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8. Dubbelklicka på lagret och 
lägg på en ”Gradient Overlay” 
(Yellow/Violet/Orange/Blue)

Bilden efter steg 8

9. Kopiera lagret och öka storleken till 150 %.

Gå till ”Filter/Blur/Gaussian Blur” och 
lägg på 100 i värde.

10. Skapa ett nytt tomt lager och skapa en 
cirkel och fyll den med en ”Gradient” 
med samma färger som i steg 5.

Ändra blandningsläget till ”Hard Light”.

11. Gör två nya cirklar på separata lager, 
använd samma metod som i förra steget. 

Skapa den ena med färgerna #d7cba3 
och #cb4162 och den andra med färgerna
#d7cba3 och #28345c .

Ändra blandningsläget på dessa till 
”Color Dodge”.



12. Skapa ett nytt tomt lager över lagret ”Gradient Map”och skapa en cirkel som täcker bildytan 
med ”Elliptical Marquee Tool”.

Sätt #d7cba3 som förgrundsfärg och gå till 
”Edit/Stroke”. 
Välj 10 px som  värde.

13. Använd dig av ”Transform Tool” (Ctrl + T) och
bind ihop de tre cirklarna.

Ändra blandningsläget till ”Color Dodge”.

Gå till ”Filter/Blur/Gaussian Blur” och lägg 
på 5 i värde.

Markera cirklarna som är gjorda i tidigare steg (Detta gör du gen om att hålla ner ctrl+shift 
samtidigt som du klickar på respektive lager) och lägg sedan på en lagermask.

Invertera lagermasken (Ctrl+I).

Den färdiga bilden


