KURSERNA

PROGRAM:

Fina fartränder
En av nyheterna som har tillkommit i version 14 av Photoshop
Elements är möjligheten att enkelt lägga till fartränder så att det
blir extra mycket rörelse i ett motiv. Det sker i modulen Guidad,
och man börjar med att välja det i motivet som rör sig och som
därför är det som ska ha fartränderna. Effekten läggs så till åt
båda hållen, men man tar bara bort det ena hållet under arbetets
gång. Det går också att justera vinkeln på riktningen så att det
passar bättre till motivet. Här visar vi möjligheterna med en
vinterbild, där en snowboardåkare hänger fritt i luften mitt i ett
hopp. Med effekten blir det mer fart i motivet. 
❚

Elements

FÖRE

Bara den översta
hälften av åkaren
har fått en
farteffekt, så
att denna inte
täcker lössnön.
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VÄLJ DET ROLIGA OMRÅDET
Öppna bilden i Elements och välj
Guidad 1 . Välj Roliga redigeringar 2 i
menyraden och Hastighetseffekt 3 .
Klicka på Snabbmarkering 4 . Penseln är
väldigt liten, så öka storleken något med
skjutreglaget Penselstorlek 5 , och måla
på det i motivet som du vill ska ha fart
ränder. Här är det snowboardåkaren.
Råkar du välja för mycket klickar du bara
på Subtrahera 6 och målar bort det.
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SÄTT FART Klicka på Lägg till
hastighetseffekt 1 . Nu läggs
effekten till åt båda hållen, men det fixar
vi senare. Du kan göra effekten tydligare
genom att klicka på Öka 2 och svagare
med Minska 3 . Flytta linjen i cirkeln 4
så att den motsvarar riktningen som
motivet rör sig i. Vi justerar effekten så
att den passar snowboardens vinkel.

DÄMPA FARTEN Klicka på Lägg till
fokusområde 1 , och dra streck i det
område som inte ska ha fartränder. Klicka
på Förfina effekt 2 för att finputsa resulta
tet. Klicka på Lägg till 3 om du vill måla
fram fartränder. Välj en lämplig penselstor
lek vid Storlek 4 , och dra Opacitet 5 åt
höger för att få penseln att jobba hårdare.
Måla fram effekten igen. Välj Subtrahera 6
om du råkar måla fram för mycket, och
måla över igen. Klicka på Nästa 7 . Välj
Spara som när bilden är klar.
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