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Repetition Photoshop Grund
Börja med att starta Adobe Photoshop.
Skapa ett tomt ”papper” att rita på.

I Arkiv menyn väljer du Nytt…
Välj 800 x 600

Klicka OK.
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1

Skapa ett nytt lager där du kan rita en gubbe.

Döp lagret till Gubbe
(det lager som är blått är det man ritar på)

Välj en Penna

Välj storlek på pennan. 3 pixlar blir bra!

Vill du radera något?
För att använda sudd se
se sidan 16

Se till att förgrundsfärg är svart. (Klicka på symbolen pilen pekar på)

Rita gubben på samma vis jag
gör så att vi sedan kan fylla de
olika areorna med olika färger.
Det är viktigt att areorna är
slutna så att färg inte läcker ut
över hela lagret utan bara det
område vi vill måla.
Var noga med att du ritar figuren
i det lager du döpt till Gubbe

14
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När du ritat färdigt din figur vill jag att du fyller dess olika områden med färg.
Om ett område inte är tillslutet kommer färgen att ”rinna ut” över hela bilden.
Välj Färgpyts.
(Den befinner sej under Övertoning)
Välj fliken färgrutor

Välj en färg att fylla ett område med

Välj olika färger för de olika områdena.
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Skapa ett nytt lager och döp det till Hus
Välj en Penna med 9 pixlars storlek
Släck ögat på lagret med gubben
Rita en rät linje med hjälp av Shift tangenten.
Rita en punkt.

Håll ned Shift på tangentbordet och rita ut nästa punkt.
En linje dras mellan punkterna.

Sätt ut punkter och rita räta linjer med hjälp av Shift‐tangenten till du har ritat ett hus.
Anledningen till att du släckte ögat på lagret med gubben är att du ska slippa se det medan du ritar.
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Fyll de olika områdena så att ditt hus får färg.

Tänd ögat på lagret som innehåller din gubbe igen!
Placera lagret med gubben överst
(Byt plats så Hus hamnar under Gubbe)

Använd Flyttverktyget för
att flytta runt dina saker

Jag vill inte att gubben står bakom huset.
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Nu ritar vi en gräsmatta huset och gubben ska stå på.
Skapa ett nytt lager och döp det till Mark.
Välj Penna med en storlek på 77 pixlar.
Välj en grön färg.

Flytta ditt lager med den
gröna marken bakom de
andra två lagren.
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Färga bakgrunden blå så att vi får en blå himmel.

Välj rätt lager

Komihåg att det är det lager som är blåfärgat som du arbetar med.
Blå = Aktiv
Skapa ett nytt lager och döp det till Sol.
Välj en stor Penna på 150 pixlar.
Om du håller muspekaren över bilden kan du se hur stor Pennan är.
Det visas då en siluett av dess storlek.
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Välj en gul färg.
Rita dit din Sol.

Skapa ett nytt lager och döp det till Moln.

Välj en 4 pixlar stor pensel och svart färg.

Blunda med ögonen för lagren med
Gubben och Huset.
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Rita ett moln.
Se till att aren är sluten så att
inte den vita färgen rinner ut.

Fyll molnet med vit
färg med hjälp av
Färgpytsen.

Välj vit färg
Flyttverktyg

Tänd ögonen igen och flytta
På moln, hus och gubbe så
att det ser fint ut.
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Spara din bild som en Photoshopbild.
Då finns alla lager kvar och du kan
fortsätta att arbeta när du öppnat den.

Photoshopbilden är bara till för dej.
Det är den du behöver om du vill ändra något på din bild.
Eftersom alla lager har sparats separat är det enkelt att lägga till eller ta bort något i efterhand.
En vanlig jpg bild har bara ett lager.
Photoshopbilden är en arbetsfil och kräver Photoshop för att kunna visas.
En jpg bild kan visas utan Photoshop.

Du kommer alltså vilja spara din bild två gånger.
En gång som PSD som är Photoshops eget arbetsformat.
Och en gång som jpg så att du kan dela med dej av bilden till andra!
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Spara en jpg kopia som du kan skicka till
andra som inte har Photoshop.
Spara för Webben och välj sedan jpg.

Maximum!

När du klickar på Spara får du välja
en plats och ett namn att spara på.
Det här blir den bild du delar med dej av.
Du kan inte arbeta vidare med jpg
då alla lager är ihop slagna.
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Stäng Photoshop och leta reda på din mapp där du sparat dina bilder. (från Windows skrivbord)
Där kan du se både jpg bilden och din psd som är din arbetsfil.

Ändra från bildspelsvisning
till Miniatyrer så får du en
bättre översikt när det blir
många bilder i samma mapp

jpg bilden
Photoshopbilden
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Öppna Photoshop igen och öppna den bild
du arbetat med. (repetition.psd)
Öppna nu bilden kakmonster.jpg

Du bör nu kunna se bägge bilderna i Photoshop

Vi skall flytta vårt kakmonster
till vår egen bild.
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Se till att du kan se bägge bilderna samtidigt och klicka på bilden med kakmonstret så att den blir
aktiv och du kan ta tag i dess lager.

Dra lagret till din
egen bild och släpp.

Använd Flyttverktyget för att
flytta runt.

Kakmonstret hamnar nu i din bild.
Placera det ovanför huset.

Spara ner din arbetsfil igen.
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Möblera om lite i din bild. Ställ kakmonstret bakom huset. Flytta på gubben. Flytta på molnet. Låt
solen vara på väg upp i horisonten.

Spara en jpg kopia (se sidan 11)

Jag vill att du ritar dit ytterligare en gubbe.
Släck ögonen på de andra lagren medan du ritar gubben så att du inte blir störd av dem.
Skapa ett nytt lager och döp det till ”Andra gubben”
Välj penna storlek 3 pixlar samt svart färg (se sidan 2)
Färglägg gubben (se sidan 5)

Nytt lager
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Klicka i alla ögon så du ser de andra lagren igen.
Flytta din gubbe så han är bakom de andra två men framför huset.

Spara dina förändringar. Välj Arkiv/Spara
Du kan också trycka Ctrl + s för att spara.
Spara en jpg kopia att visa utan Photoshop.

.

Suddgummit fungerar på samma sätt som Pennan.
Du kan även välja mellan olika sudd i verktygslisten.
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Olika markeringsverktyg
Med hjälp av olika markeringsverktyg kan vi markera vissa områden.
Kanske vill vi radera något, eller kopiera något, eller förändra något utan att det påverkar hela bilden.
Det finn flera olika verktyg.

Du avmarkerar genom Ctrl+D

Välj rektangulär markeringsram samtidigt som du håller ned shift tangenten när du ritar ut den.
Då får du en kvadrat istället för en rektangel.
Välj penna 14 pixlar svart färg och rita några sträck på bilden så som jag gjort.

Du märker att nu att du endast påverkar det område som är markerat och att pennan inte ritar
utanför det markerade området.
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Prova nu med att vända på markeringen och rita med samma penna och en röd färg.

När du vänt på markeringen blir resultatet att området i mitten nu är skyddat istället.
Avmarkera markeringen genom Ctrl‐D eller Avmarkera i menyn.

Ta bort Kantutjämning

Markera ett av de röda områdena med hjälp av Trollstav.
Markera sedan ytterligare ett av de röda områdena genom att hålla ned Shift när du använder
Trollstaven.
(Du ser att markören får ett plustecken som betyder att du kan lägga till)
(Håller du ned Alt tangenten får markören ett minustecken och du avmarkerar istället)
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Fyll de markerade områdena med gul färg.
Använd Fyllning från Redigera menyn.

Avmarkera genom Ctrl‐D
Markera de svarta strecken genom att markera ett utav dem med Trollstav.
Välj sedan Liknande i Markera meny.
Nu blir samtliga svarta detaljer markerade.
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Fyll de markerade områdena med hjälp av en Övertoning

Jag valde två olika färger

Markera av genom Ctrl‐D
Markera en cirkel.
Avmarkera hål i cirkeln genom att hålla
ned alt tangenten medan du markerar.

Fyll med grön färg.
Avmarkera med Ctrl‐D
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Man kan rita ut en markering genom Lasso.
Håller man ner Shift kan man lägga till och med hjälp av Alt dra ifrån.
Prova skriva ett namn.
Jag började med att rita bokstaven T och sedan bokstaven H genom att
hålla ned Shift. Jag ritade bokstaven O genom att dra ifrån en cirkel.

Vi provar att fylla markeringen med ett mönster.
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Lassopolygonen fungerar genom att knyta samman punkter.
Du klickar på bilden och sedan dras en linje till nästa punkt du klickar ända till du sluter markeringen
genom att klicka på den första punkten igen. Eller dubbelklickar, vilket gör att den stänger området.
Du kan lägga till fler markeringar genom Shift och dra ifrån med Alt tangenten.
Du avbryter en pågående markering genom att trycka Esc.
Prova att rita ut ett namn. En bokstav åt gången. Gör hål i O och A.

Esc tangenten
Shift tangenter

Alt tangenten
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Nu tänkte jag vi kunde kopiera det vita området vi markerat och sedan klistra in det igen.
Det hamnar då i ett eget lager.

Texten vi ritat finns nu i
lager 1 men är svår att se
mot den vita bakgrunden.

Vi provar att färga och förändra.

Högerklicka på lagret och välj Blandningsalternativ.
Jag tänkte nu att vi ska lägga till en lagerstil till den vita
texten vi har klippt in i Lager 1
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Ställ in följande lagerstil. (Det val som är blåfärgat visar alla inställningar du kan göra)
Skugga (Öka till 12 px avstånd)

Ramlinje 6 px bred, blå färg

Avfasning och relief

Övertäckning för övertoning.
Välj orange, gul, orange.

Prova att rita en bred linje med Penna under texten i Lager 1

Du kan närsomhelst stänga
av en effekt genom att
klicka på effektsymbolen.
Du kan kopiera och klistra
in eller radera en lagerstil
till/från/på olika lager.
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Photoshop + Illustrator
Skapa grafik genom att låna av andra.
Återskapa följande symbol.

Använd de bilder jag använt.
Du hittar dem i mappen tattoo

Jag har numrerat dem från 01‐ 04

67
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Du öppnar de bilder som skall användas i Photoshop och snyggar till dem så gott du kan.
Klipp bort sån som inte skall vara med.
Försök få det så likt det resultat du vill ha som möjligt innan du vektoriserar i Illustrator.
Här är bilden jag hittade
genom att googla.
Du hittar den i mappen
tattoo under namnet
02 SeedOfLife.jpg

Jag öppnar sedan bilden i Illustrator.
För att få cirklarna exakta ritade jag dem för hand ovanför bilden jag hämtat. (i Illustrator)
Sedan färgade jag mittenområden

Jag ser till att alla vita områden tas bort.
Jag sparade ner resultatet som bakgrundstransparent png för att kunna använda den enklare i
Photoshop när jag sätter ihop resultatet.
Ange 300 dpi så att upplösningen är hög nog för att alla detaljer skall se bra ut när/om den skrivs ut
på papper.
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Jag vill att alla delar till min bild är högupplösta och så perfekta i linjekanter som möjligt.
Därför kalkerar jag och/eller ritar alla detaljer jag skall använda i Illustrator innan jag sätter ihop dem
till en färdig bild i Photoshop. Jag sparar allt med minst 300 dpi upplösning och
bakgrundstransparent.
Jag vill inte ta bort vita bakgrunder i Photoshop eftersom det kommer att försämra kvaliteten på
linjekanterna jag lagt ner så stort jobb på att skapa genom Illustrator.
Därför ser jag till att spara ner det jag skapar i Illustator som bakgrundstransparenta bilder.
Arbetsgången blir alltså Photoshop ‐> Illustrator ‐> Photoshop ‐> färdig bild.
Spara dina färdiga bilder som bakgrundstransparenta png bilder.
Övning:
Jag vill hitta en bild med så dåliga förutsättningar som möjligt.
Jag hämtade en jättedålig lågupplöst bild med vattentryck för att förhindra att man använder den.
Jag återskapar den sedan helt i Illustrator och gör om den.

Så här blev min bild när den var klar.
Öppna exempelbild.jpg i Photoshop.
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Jag tänkte använda det övre vänstra delen av bilden och sedan spegelvända kopior av den för att
återskapa hela symbolen i Illustrator igen.
För att kunna klippa ut det jag vill ha använder jag linjalen samt hjälplinjer.
Ta fram linjalen på bilden.

Dra sedan med hjälp av flyttverktyget ut hjälplinjer på bilden.
Vill du ta bort en linje drar du den ur bild.
Du drar ut en hjälplinje genom att peka på linjalen och sedan dra ut den på bilden.

Du kan flytta på linjerna genom att peka på dem med flyttverktyget och sedan dra i dem.
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Beskär sedan bilden med beskäringsverktyget.

Du har nu ett hörn som vi skall fixa genom att ta bort
allt som inte skall vara där innan vi går vidare.

71
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Börja med att ändra Intensitet/kontrast så att de grå områdena försvinner.

Sudda bort basebollen.. Du kan eventuellt vilja ta bort den inre cirkeln också?
Jag gick tillbaka och gjorde så på den version jag själv gjorde klar.

Fyll i med svart penna där det behövs, så att bilden blir jämn och klar.
Spara ned bilden som kant.psd och montera den sedan i Illustrator.
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Öppna Illustrtor och skapa ett A4
Montera kant.psd
Kopiera bilden och vänd på den så att du får alla fyra hörn.

Du vänder på en bild genom att högerklicka på den och välja Omforma

Välj sedan att Spegla de olika delarna i X och Y led.
Placera dem sedan bredvid varandra.
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Gör nu om de fyra hörnen till en enda stor bild genom att Rastrera.
Se till att alla fyra bilder är markerade och välj sedan Rastrera i Objekt menyn.
300 ppi ger en bra upplösning att arbeta med.

Markera den rastrerade bilden som nu blivit en enda bild istället för de fyra delarna.
1 . Kalkera bilden
2. Använd Direktfärg
3. Färdigställ
4. Markera det vita i bilden med Trollstav och radera

Nu är bilden bakgrundstransparent.
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Markera bilden och välj Exportera från Arkiv menyn.

Du väljer png format samt 300 ppi så att bilden får en bra upplösning.
Du kan se på rutorna i rutan som förhandsvisar bilden att den är bakgrundstransparent.
Är det vitt där får du gå tillbaka och ta bort de vita områdena.
Spara som symbol.png
Öppna sedan bilden i Photoshop och gör din egen bild av den.
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De olika delarna som utgjorde första exemplet.

Andra symboler jag hämtat och gjort om till högupplösta bilder att arbeta vidare med.
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I Photoshop:
Testa hur symbolen ser ut på skinn. Använd gärna din egen symbol.
Öppna den bakgrundstransparenta bilden och placera skin.jpg under symbolen.

Markera det svarta i lagret med symbolen. Använd Trollstav.
Byt lager till det som innehåller skin och kopiera.
Välj sedan klistra in så att du får ett nytt lager med din symbol från urklippet av skinnet.
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Gör det nya lagret med den skinnfärgade symbolen svartvit genom att välja tunna ut.
Ändra sedan intensitet/kontrast till du är nöjd.
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Tidning
Skapa din egen tidning med Adobe Indesign.
Tidningen skall vara minst åtta sidor.
Den ska ha en framsida och en baksida
samt ett mittenuppslag.
Skapa gärna din egen logotype till
tidningen genom Illustrator.
När tidningen är klar skall den ha en egen
och enhetligt stil.
Man skall alltså kunna skapa ett nytt
nummer av tidningen och känna igen sej i
den.
Alla tidningar du läser har sin egen
design. Jag vill att du skapar en tidning
med en egen stil.
Tidningen du skapar kan vara en veckotidning, dagstidning eller månadstidning.
Metro är t ex en dagstidning, medan Hänt i veckan är en veckotidning och Illustrerad Vetenskap en
månadstidning. Din kan handla om husdjur, bilar, matlagning, politik eller kvantfysik.
Du bestämmer själv.
Jag vill att du har tydliga rubriker och högupplösta bilder.
Själva textinnehållet kan du googla fram och låna från Wikipedia, eller om du vill för att få mycket
och löpande text, använda platshållartext. Platshållartext är något som ser ut som latin ungefär men
inte betyder någonting. Man använder det för att fylla ut text medan man designar en sida.
Man kan då se hur lång texten som skall sättas bör vara innan textförfattaren börjar att skriva.
Det är viktigt att du använder stödlinjer och andra hjälpmedel för att varje sida skall följa samma
utseende. Du kan växla mellan tre och fyra spalter och varje regel kan alltid brytas, men du bör ha en
tanke bakom det du gör för att det skall bli en bra produkt.

1
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Här är en enkel design med tre spalter.
Tidningsnamn/logo

Rubriker

Två spalters bredd

Löpande text

Tre spalter

Två spalters rubrik

Namn/logotype

Tre spalter

Löpande text
Bilder

2
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Fyra spalters design

Sex spalters design

3
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Gammal tidning med fyra spalter.

Fyra spalet

Tre spalter

Studera häften Indesign som jag tidigare delat ut för att se hur man skapar/kopplar textfält, beskär
och infogar bilder och annat.
Där finns ett exempel på hur min egen tidning ser ut.
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Skapa ett nytt dokument med åtta sidor.

Välj antalet spalter du vill ha.
Under fliken Sidor kan du se de andra sidorna.
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Här är alla de sidor jag tänkt arbeta med.

Exakt värde!
Med hjälp av stödlinjer kan du placera text
och bilder mer exakt.
Du drar in stödlinjer med den svarta pilen.
Peka på linjalen och dra in mot fönstret.
För att ta bort en stödlinje gör du tvärtom.
Peka på den och dra den ur bild.

Exportera den färdiga tidningen som
Adobe PDF högkvalitets utskrift.
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Thomas Schön
Fyrislundsgatan 32 | 754 46 | Uppsala
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