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Vi kender det alle. Vi vil gerne sikre vores billeder og en måde kan være at indsætte et vandmærke. 

Som alt andet i Photoshop er der flere måder at gøre det på, det kan være ved et plugin eller som jeg vil 

vise her med Handlinger. 

Forberedelse: Opret vandmærke du vil bruge som en psd fil. Så er der mulighed for at tilpasse det igen. 

For at vi kan bruge det uanset hvilken størrelse billede har i horisontalt format skal vi oprette det med max 

bredde. Forslag 200 x 6000px Indsæt logo og tekst på ønsket placering evt. venstre stillet. Fjern baggrund 

på billede så det er gennemsigtigt.  

Skal vandmærke kun bruges til et bestemt format kan det oprettes med Tekst i handlingen. 

1. Åben et billede som der skal oprettes vandmærke på. 

2. Åben vindue handlinger. 

3. Opret ny handling. Navngiv den evt. Vandmærke Horisontal, Tryk indspil. 

4. Klik Filer -> Placer det Integrerede objekt – find vandmærket og klik Placer. 

5. Marker Flytteværktøj og Tryk CTRL+A for at markere alt. Nu kan justeringsknapperne bruges. 

6. Klik Juster Underkanter og evt. Juster Venstrekanter. 

7. Klik CTRL+D for at fravælge markering. 

8. Brug nu piletaster for at finjustere placering – evt. 10 til højre og 10 op. 

9. Sæt evt. opacitet til omkring 50% det giver en god effekt. 

10. Højreklik nu over det øverste markerede lag og vælg Sam kopier Billede. 

11. Stop nu indspilning og handlingen er færdig. 

Tip: 

1. Skal vandmærke bruges Vertikalt oprettes et tilsvarende Vandmærke og handling da størrelse på 

Teksten og Logo ellers vil blive lidt mindre. 

2. Skal Vandmærke kun bruges i et bestemt format kan Tekst og Logo indsættes i stedet for Pkt. 4 

Opret Tekst Og brug Ctrl+T til at skalere og placer det hvor det ønskes. 

3. Er der oprettet en horisontal og vertikal handling kan der oprettes endnu en handling for yderligere 

automatisering. 

1. Opret ny handling – Vandmærke – Tryk indspil. 

2. Klik på det lille ikon øverst til højre i handlingspanelet og vælg – Indsæt betinget. 

3. Ved Hvis Aktuelt vælges – Dokument er landskab. 

4. Så afspil handling – Vandmærke horisontal 

5. Ellers Afspil handling – Vandmærke Vertikal. 

Handlingen kan nu selv linde ud af om billede er lodret eller vandret, 

 

4. Det hele kan så også bruges sammen med Filer - Automatiser samt Scripts - Billedbehandler. Her 

kan alle filer i en mappe vælges. Der kan ændres billedstørrelse, billedformat samt handling. 

 

 


