
Photoshop CS6 Fede lagblandinger
Hent bøger PDF

Martin Simon

Photoshop CS6 Fede lagblandinger Martin Simon Hent PDF Denne bog handler om den fantastiske måde, du
kan forbedre et billede med fra en til mange lagblandinger, og du behøver mange gange kun selve billedet
plus en eller flere dubletter med forskellige lagblandinger for at udføre fantastiske forbedringer af et billede.
Hvis du så også tilsætter justeringslag og filtre i blandingen, kan det blive utroligt sjovt at arbejde med. Og
det er det, jeg vil huske fra denne bog – det var så sjovt, at jeg slet ikke havde lyst til at stoppe og udgive
bogen - jeg kunne være fortsat i meget lang tid med at arbejde med denne bog, men så var den jo blevet tyk

som en mursten – altså i det virtuelle univers forstås. Jeg udgiver jo ikke noget på papir mere.

Bogens mål er kreativ billedbehandling
Denne bog handler om at være kreativ og arbejde ud af en tangent mod et mål som kun midlertidigt stopper,
når gennemgangen stopper i de enkelte eksempler i denne bog. Det overordnede mål med denne bog er, at du
får lyst til at blive kreativ i arbejdet med lagblandinger og fortsætte med nye eller andre trin og gøre resultatet

til dit eget med dine egne opskrifter. Bogen er fyldt med muligheder for at forbedre et billede med
lagblandinger sammenblandet med en hel del almindelig billedbehandling og tips og tricks, når du arbejder
med lag og lagblandinger.Der er mange måder at nå frem til et resultat i Photoshop, og denne bog giver dig

nogle håndtag, hvor arbejdet med lagblandinger er den røde tråd.

Hvad lærer du i denne bog
Først og fremmest at arbejde med lag og lagblandinger på alle mulige og umulige måder, men der er også en

hel del billedbehandling inden for mange andre områder, hvor lagblandinger indgår i processen:

Tips og tricks inden for mange områder
Arbejde med fritlægning

Arbejde med filtre
Arbejde med Smart Objekter
Arbejde med Smart Filtre
Lave sort/hvid-billeder
Arbejde med lagmasker

Invertere billeder og et eller flere lag i et billede
Arbejde med forskellige typer af justeringslag

Arbejde med udsnitsmasker
Arbejde med lagtyper

Avanceret billedbehandling med lagtyper
Arbejde med Opacity og Fill

Arbejde med Actions
Arbejde med Blend If-funktionen

Arbejde med at transformere (også med Warp-funktionen)
Arbejde med portrætter
Arbejde med markeringer

Arbejde med avancerede markeringer i en lagmaske
Udtynding af markeringer

Optegn langs markering i billeder og i Lagtyper
Arbejde med vignetter
Arbejde med tekst

Arbejde med at klone
Hente nye pensler fra internettet ind i Photoshop CS6

Hente nye vandfarver fra internettet ind i Photoshop CS6
Hente nye tatoveringer fra internettet ind i Photoshop CS6

Plus meget mere.

Programudgave i denne bog
I denne bog arbejder jeg med den engelske udgave af Photoshop CS6, men alt er oversat, hvor det er

nødvendigt. Bruger du den danske udgave af Photoshop CS6, vil du nemt kunne følge med alligevel. Du vil
også kunne bruge de fleste eller alle gennemgåede eksempler med tidligere udgaver af Photoshop.

Optimering af billeder i denne bog
Kvaliteten af billederne i denne bog er nøje gennemgået både ved læsning i pdf-dokumentet og i Adobe

Digital Editions, så alle billeder ses tydeligt enten direkte eller ved at zoome lidt ind.

Forudsætninger for at bruge denne bog
Som helt ny bruger af Photoshop kan du godt bruge denne bog, men jeg går lidt hurtigere frem i dele af
bogen i forhold til en begynder-bog om Photoshop CS6. Hvis du er helt ny bruger af Photoshop, vil jeg



anbefale, at du gennemgår "Photoshop CS6 for nye brugere" først. Den er allerede udgivet på Forlaget
TextMaster.

 

Denne bog handler om den fantastiske måde, du kan forbedre et
billede med fra en til mange lagblandinger, og du behøver mange
gange kun selve billedet plus en eller flere dubletter med forskellige
lagblandinger for at udføre fantastiske forbedringer af et billede.

Hvis du så også tilsætter justeringslag og filtre i blandingen, kan det
blive utroligt sjovt at arbejde med. Og det er det, jeg vil huske fra
denne bog – det var så sjovt, at jeg slet ikke havde lyst til at stoppe
og udgive bogen - jeg kunne være fortsat i meget lang tid med at

arbejde med denne bog, men så var den jo blevet tyk som en mursten
– altså i det virtuelle univers forstås. Jeg udgiver jo ikke noget på

papir mere.

Bogens mål er kreativ billedbehandling
Denne bog handler om at være kreativ og arbejde ud af en tangent
mod et mål som kun midlertidigt stopper, når gennemgangen stopper
i de enkelte eksempler i denne bog. Det overordnede mål med denne
bog er, at du får lyst til at blive kreativ i arbejdet med lagblandinger
og fortsætte med nye eller andre trin og gøre resultatet til dit eget
med dine egne opskrifter. Bogen er fyldt med muligheder for at

forbedre et billede med lagblandinger sammenblandet med en hel del
almindelig billedbehandling og tips og tricks, når du arbejder med
lag og lagblandinger.Der er mange måder at nå frem til et resultat i
Photoshop, og denne bog giver dig nogle håndtag, hvor arbejdet med

lagblandinger er den røde tråd.

Hvad lærer du i denne bog
Først og fremmest at arbejde med lag og lagblandinger på alle

mulige og umulige måder, men der er også en hel del
billedbehandling inden for mange andre områder, hvor lagblandinger

indgår i processen:

Tips og tricks inden for mange områder
Arbejde med fritlægning

Arbejde med filtre
Arbejde med Smart Objekter
Arbejde med Smart Filtre
Lave sort/hvid-billeder
Arbejde med lagmasker

Invertere billeder og et eller flere lag i et billede
Arbejde med forskellige typer af justeringslag

Arbejde med udsnitsmasker
Arbejde med lagtyper

Avanceret billedbehandling med lagtyper



Arbejde med Opacity og Fill
Arbejde med Actions

Arbejde med Blend If-funktionen
Arbejde med at transformere (også med Warp-funktionen)

Arbejde med portrætter
Arbejde med markeringer

Arbejde med avancerede markeringer i en lagmaske
Udtynding af markeringer

Optegn langs markering i billeder og i Lagtyper
Arbejde med vignetter
Arbejde med tekst

Arbejde med at klone
Hente nye pensler fra internettet ind i Photoshop CS6

Hente nye vandfarver fra internettet ind i Photoshop CS6
Hente nye tatoveringer fra internettet ind i Photoshop CS6

Plus meget mere.

Programudgave i denne bog
I denne bog arbejder jeg med den engelske udgave af Photoshop
CS6, men alt er oversat, hvor det er nødvendigt. Bruger du den
danske udgave af Photoshop CS6, vil du nemt kunne følge med

alligevel. Du vil også kunne bruge de fleste eller alle gennemgåede
eksempler med tidligere udgaver af Photoshop.

Optimering af billeder i denne bog
Kvaliteten af billederne i denne bog er nøje gennemgået både ved
læsning i pdf-dokumentet og i Adobe Digital Editions, så alle
billeder ses tydeligt enten direkte eller ved at zoome lidt ind.

Forudsætninger for at bruge denne bog
Som helt ny bruger af Photoshop kan du godt bruge denne bog, men
jeg går lidt hurtigere frem i dele af bogen i forhold til en begynder-
bog om Photoshop CS6. Hvis du er helt ny bruger af Photoshop, vil
jeg anbefale, at du gennemgår "Photoshop CS6 for nye brugere"

først. Den er allerede udgivet på Forlaget TextMaster.
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