Kurser

Använd dina foton i telefonen
Av Nils Wille Christoffersen

Svårighetsgrad
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Foto på nätet
Vi har lagt in färgövertoningar på både rosor och blad
med justeringslager av typen Övertoning. De har
anpassats med inställningarna Radie och Skala.

Om du vill göra din smarttelefon mycket mer personlig med
en bild av dina kära som bakgrund har vi kursen för dig. Här lär
du dig att lägga in fina effekter på porträttet, varefter vi beskär
bilden till den helt perfekta upplösningen.
Det ingår en rad bakgrunder till smarttelefoner och pekdatorer, som du kan använda till skärmen så att den skiljer sig
från alla andras. Men
funkar även i
varför inte göra en helt
Elements 9
egen personlig bakgrund som möter dig varje gång du tän-
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der skärmen? Här är det som gjort för ett
porträtt av dina kära, där du dessutom
lägger till en fin effekt.

Härligt enkelt att överföra
Det finns en massa penslar med olika figurer i Elements. Vi har valt rosor och
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blad till flickan, men tekniken är densamma även med andra figurer. När du
har sparat bilden i jpeg-format ska du
överföra den till din Ipad eller Ipone. Det
gör du lättast genom att skicka den till din
egen mejl. Öppna det på din smarttelefon
eller pekdator, markera bilden och välj
Spara bild. Nu väljer du Inställningar,
Ljusstyrka och bakgrundsbild samt Sparade bilder. Leta upp bilden och tryck på
den och därefter på knapparna för om du
ska ha bilden på hemskärmen eller låsskärmen eller på båda två. 
■
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Öppna bilden, klicka på Skapa ny fyllning
eller justeringslager 1 , och välj Enfärgad....
Välj svart färg 2 och klicka på OK 3 . Nu ska
flickan målas fram ur den svarta skuggan, så
välj Pensel 4 , svart förgrundsfärg 5 och en
mjuk pensel på 1200 px 6 . Välj Normal 7
och sätt Opacitet till 100% 8 . Markera sedan
masken 9 och måla över ansiktet tills flickan
framträder igen, men se till att det finns svart
färg kvar till effekterna.
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Klicka på Skapa ett nytt lager 1 . Välj Pensel 2 och vit förgrundsfärg 3 . Klicka på
den lilla pilen 4 vid penseln. Välj sedan
Specialeffektpenslar 5 i listrutan, och välj
penseln Stora rosor med färgskiftning 6 .
Välj först en storlek på 800 px 7 , och lägg
in en ros i det övre vänstra och högra hörnet. Öka sedan storleken till 1600 px 7
respektive 1200 px 7 för de två rosor som
du därefter placerar längre ner i bilden.
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Nu ska rosorna få färg. Klicka på Skapa ny
fyllning eller justeringslager 1 och välj
Övertoning.... Klicka på övertoningen 2 och
sedan på Röd, grön 3 för att få fram en rödgrön övertoning. Klicka på OK 4 . Välj
Radiell 5 vid Stil, och sätt Skala till 70 6 .
Markera Invertera 7 och klicka på OK 8 . Välj
sedan Lager 9 och Skapa urklippsmask, så
att övertoningens färger tonas in på rosorna.
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Klicka på Skapa ett nytt lager 1 ännu
en gång. Välj Pensel 2 och vit förgrundsfärg 3 . Klicka på den lilla pilen 4 vid penseln. Se till att Specialeffektpenslar 5 är
valt i listrutan, och välj penseln Fallande
murgröneblad 6 . Välj en storlek på
450 px 7 , och måla in bladen genom att
klicka runt kanten av bilden 8 . Bladen roteras automatiskt på olika sätt varje gång.
Om något av dem hamnar på fel håll
trycker du på Ctrl + Z och provar igen.
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Även bladen ska färgläggas. Klicka på Skapa
ny fyllning eller justeringslager 1 och
välj återigen Övertoning.... Klicka på övertoningen 2 och sedan på Röd, grön 3 .
Klicka på OK 4 . Välj Radiell 5 vid Stil, och
sätt Skala till 120 6 . Se till att Invertera 7
inte är markerad, och klicka på OK 8 . Välj
sedan Lager 9 och Skapa urklippsmask,
så att övertoningens färger tonas in. Välj till
sist blandningsläget Skarpt ljus 10 . Markera
nu det näst översta lagret 11 .
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Välj Fönster 1 , och se till att Effekter är
valt. Klicka på Lagerstilar 2 och välj Skuggor 3 . Dubbelklicka på Hög 4 , och klicka
OK till varningen som visas. Välj Lager 5
och Gör till ett lager. Välj Beskärning 6 .
Nu gör vi en bakgrund till en Ipad som har
upplösningen 1 024 x 768 pixel. Skriv
768 px 7 vid B och 1024 px 8 vid H.
Klicka på bilden, och dra så att den fyller ut
så mycket som möjligt, och klicka på den
gröna bocken 9 . Spara bilden som jpeg.
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