
Sløring af baggrunden (ingen til meget). 
Photoshop tips 

 

1. Åben billede – Beskær evt. billede. 

2. Sørg for at lag er åbent. Kopier lag – vælg nyt lag og omdøb hvis nødvendigt. 

3. Rens billede med kloningsværktøj samt Healing tools. 

4. Brug Vælg – Vælg og masker. Under Egenskaber Vis – Vælg Maske. 

5. Brug Hurtig Markering og vælg + og marker emnet. Brug – til at fravælge. 

6. Zoom ind med Alt + ud med Alt – Brug tid på at lave korrekt maske. 

7. Vælg vis kant for at sætte radiius på denne. Sæt til 2-8 eller der er en fin kant, fravælg igen Vis Kant. 

8. Brug Juster Kantpenselværktøj hvis det er nødvendigt. (genialt til hår) Mal over kanten for detaljer. 

9. Skift mellem + og – for at tilføje og fjerne. 

10. Marker nu Rens Farver. 

11. Sæt output til - Nyt lag med lagmaske. 

12. Vælg OK og der oprettes lyt lag med maske. 

13. Kontroller masken ved at markere ALT og klik på Maske. 

14. Vælg sort farve. Blød Pensel og Tilstand – Maske. Rens masken ved at male med Sort. 

15. Sæt forløb til omkring 45% og rens fejl i kanterne på ydersiden af emnet. Skift til hvid hvis der laves 

fejl. 

16. Nu skal hovedemnet fjernes fra baggrunden. Dupliker laget med hele emnet. Omdøb evt. 

17. Luk andre lag. Brug Lasso til at markere emnet løst 

18. Vælg Rediger – Udfyld – Afhænger af Indholdet. OK og Vælg Fravælg. Emnet er nu væk. 

19. Vælg Filter – Sløringsgalleri – Hæld - forskyd. Træk ringen ned i bunden og juster sløringen med 

linien og den stiplede for hvor sløring ender) - OK 

20. Slå øverste lag til med masken. 

21. Billede er nu færdigt. 

Tip: 

1. Marker emnet i øverste lag. 

2. Nyt justeringslag – Farveopslag. 

3. Vælg FallCollours.Look og billedet bliver mere varmt. Juster evt. opacitet. 

4. Færdig. 

 


