NYTT BILDE
FRA FORTIDEN
Finner man frem et gammelt bilde fra
1970-årene, er mulighetene store for at
fargene har falmet og kontrasten er blitt
svak, og gjennom alle de siste årene kan
det ha kommet flekker på det. Fotoutstyret hadde heller ikke samme kvalitet
den gang som det har i dag, så litt skjeve
farger og mørke bildehjørner var ikke
uvanlig. De gamle uperfekte bildene har
allikevel sin sjarme, og her gir vi et nytt
feriebilde en rask elding.
For å lage flekkene bruker vi en av de
bakgrunnene som følger med Elements.
For at Elements ikke skal ta for mye plass
på datamaskinen, må bakgrunnene som
standard hentes via internett, noe som
tar få sekunder. Du må være oppmerksom på at du må ha internettforbindelse
for å bruke en bakgrunn.
❚

FØR
Vi har justert farger og lys,
laget mørke bildehjørner og
tilført flekker til dette feriebildet fra Mallorca.
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Elements

GJØR HJØRNENE MØRKE Velg Layer 1 og
Flatten Image for å samle lagene. Nå skal vi
tilføye vignettering, så hjørnene blir mørkere. Tast Ctrl +
J for å kopiere laget. Velg Filter 2 og Correct Camera
Distortion.... Gjør hjørnene mørkere ved å flytte skyveknappen Amount 3 under Vignette mot venstre.
Her passer verdien -30. Sett Midpoint 4
til +60, så det mørke skyves litt lenger ut
mot hjørnene, og klikk på OK 5 .
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PROGRAM:
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JUSTÉR FARGENE Åpne bildet, og velg Expert 1 .
Klikk på Effects 2 , velg Effects 3 og Vintage 4 .
Dobbeltklikk på Tinted Old 5 . Effekten tar litt
for hardt tak, så velg Layers 6 , og sett Opacity 7 til
70%. Bildet er også litt mørkt, så velg Create new fill or
adjustment layer 8 og Brightness/Contrast.... Flytt
Brightness 9 mot høyre til lyset ser fint ut. Her
passer 28. Flytt på samme måte Contrast 10 for å
øke kontrasten. Her passer verdien 10.
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TILFØY FLEKKER Klikk på Graphics 1 , velg By
Style 2 , Texture 3 og Backgrounds 4 . Rull ned,
og dobbeltklikk på Handmade Paper 03 5 . Velg Layers
6 , og trekk opp Background 7 , så det er øverst. Tast
Ctrl + L, og klikk på OK. Flytt den hvite 8 og den svarte
trekanten 9 inn mot midten, så bakgrunnen blir lysere
og flekkene mørkere. Her passer verdiene 215 for hvit
og 60 for svart. Klikk på OK 10 , og sett tilstanden
til Darken 11 . Velg Layer og Flatten Image.
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