Fjern gitter.
Photoshop tips
Der er altid flere måder at gøre ting på, her er et par eksempler på at fjerne gitter fra billede.
1.
2.
3.
4.
5.

Åben billede – Beskær evt. billede.
Sørg for at lag er åbent. Kopier lag og omdøb hvis nødvendigt.
Brug Pletreparationspensel – Vælg en hård pensel der er lidt bredere end gitter.
Marker nu et stykke af gangen og fjern gitteret lidt efter lidt.
Fortsæt til alt er væk.

Metode 2 som er hurtigere.
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3.
4.
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Åben billede – Beskær evt. billede.
Sørg for at lag er åbent. Kopier lag og omdøb hvis nødvendigt.
Opret nyt tomt lag, omdøb evt. til maske og marker dette.
Zoom ind på billedet og vælg en hård pensel der er lidt bredere end gitter, vælg sort farve.
Klik en gang hvorfra du vil begynde, hold shift tasten nede og marker hvortil du vil male og klik med
musen, flyt til næste punkt, hold shift nede og klik. Fortsæt med dette til hele gitteret er markeret.
Er der mere der skal fjernes, så tilpas pensel og marker dette.
Marker nu det kopiere baggrundslag og sluk maskelaget ved at klikke på øjet ud for.
Hold Ctrl. Nede og klik på maskelaget. Der oprettes nu en maske omkring det der er malet.
Klik nu Rediger -> Indholdsafhængig udfyldning (Content Aware)
- Ved ældre Photoshop. Rediger – Udfyld – Afhænger af indholdet (Content Aware)
Vær sikker på at output er sat til Nyt Lag – eller standard indstillinger.
Kan du se at noget skal ændres i masken er der mulighed for dette, ellers vælg OK
Klik Vælg – Fravælg eller Gtrl + D for at lukke markeringen.
Gitter er nu væk.

Lav nu rettelser med reparationsværktøj eller Klone værktøjet hvor dette er nødvendigt.

Tip:
Hold mellemrumstasten nede, flyt billede med musen

