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Introduktion
Jeg har skrevet denne lille guide til dig, som gerne vil have en let og hurtig metode til at fremhæve hovemotivet i
dit billede. Metoden bygger på en forudsætning: Dit billedbehandlingsprogram skal kunne arbejde med lag. Men
bare rolig. Det kan langt de fleste.
Helt kort fortalt handler det om at du skal kopiere dit billede og sammensmelte det med originalen på en særlig
måde: Multiply. Multiply gør billedet mørkere. Men du lysner så lige præcis der, hvor du gerne vil have lyset; og
efterfølgende smelter du de to billeder sammen. Så enkelt er det.
Jeg viser eksemplet med et blomsterbillede, men du kan selvfølgelig bruge teknikken til alle motiver. Dog giver
det bedst mening, hvis du vælger et billede hvor hovedmotivet i et let at afgrænse og kun fylder en del af
billedfladen. I mit billede taler vi om en blomst, hvor øjet er placeret i det gyldne snit.
Jeg har brugt Photofiltre Studio X til denne guide – og det har jeg fordi Photofiltre Studio X er mit normale
billedprogram. Det er enkelt, det er billigt og det kan en masse. Det er dog på ingen måde nær så avanceret som
Photoshop og flere andre programmer, så regn trygt med, at når jeg kan det i Photofiltre Studio X, så kan du det
også i andre programmer.
Til venstre kan du se billedet i det oprindelige
udseende; og selvom der er bedre/mere lys på
hovedmotivet (høstanemonerne) end på
baggrunden, så ”popper” anemonerne ikke
rigtig ud.

Til højre kan du se, hvordan det færdige billede
har en mærkere baggrund med en dybere gløde
og høstanamonerne er en smule lysere og
derfor ”popper” mere ud fra baggrunden.

Dublikér til et nyt lag

Du begynder med at finde og indlæse billede, som du vil arbejde. Her kan det være en god ide at overveje at lyse
billedet en smule i mellemtoneområdet. Det handler nemlig om, at det lag som vi skal arbejde videre med, skal
have en endnu mere klar kontrast i forhold til de lyse og de mørke områder.
Derfor klikker du ”levels” (A) og flytter mellemtone-skyderen (B) en smule til venstre. Jeg har flyttet den fra ”100”
til ”113” – du skal gå efter at billedet bliver jævnt, men overbelyst. Nogle gange er det rigeligt at ende med ”103”,
andre gange skal du betydeligt højere op.
Når det er på plads, så højreklikker du på det lille billede i venstre kolonne. Venstre kolonne er oversigten over de
lag, som du arbejder med – og lige nu har vi kun et enkelt lag: background – baggrund. Du fører musen ned til
”Duplicate” og venstreklikker der.
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Vælg ”Multiply”

I venstre kolonne kan du nu se, at der er to lag: ”Background”, som er vores originale billede og ”layer 1”, som er
kopien af baggrunden.
I højre side af skærmen finder du en række ikoner – og ikonet for at vise (og arbejde i) lag kan du se ved (A). Du
klikker på ikonet og lægger mærke til hvilket lag, der har en markering i oversigten over lag (venstre side). I
Photofiltre Studio X er markeringen en tynd orange ring. Herover er det ”layer1”, der er aktiv og det er lige det, vi
gerne vil have.
Så klikker du på pilen til højre for ”blend mode” – ”normal” i højre side af skærmen. Det åbner en menu, og du
klikker på ”multiply” (B).
Det gør billedet som du kan se meget mørkere. For det gør ”multiply” og du kan se i højre side af skærmen, at der
er hak i ”visible” og at ”opacity” står på 100. Det betyder, at det aktive lag (layer1) er synligt, og det dækning af
baggrunden er 100%. Du kan altså kun se ”layer1”.
Hvis du fjerner hakket fra ”visible”, så bliver ”layer1” usynligt, og du kan kun se baggrunden. Men sæt hakket
tilbage.

Grundbogen for dig, der er ved at lære
HDRfotograferingens fantastiske verden at
kende.
En guide på ca. 100 side af Danmarks
førende HDRfotograf.

Bestil hæftet direkte på forlaget: Libris.dk
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Kan du ikke se, at der er sket noget?

Hvis du ikke kan se nogen forskel på det store billede, så tjek lige efter, at der er hak i ”visible” – ved pilen.
Hvis hakket mangler, så er ”layer1” usynligt og bliver reelt ikke brugt til noget.

(Hurtigt læst side, ik?)
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Fremhæv hovedmotivet

Nu har du begge lag, og du har samlet dem med ”multiply”. Dernæst skal det øverste lag lysnes.
Du klikker på penslen ved pil (A). Det er en særlig pensel, som du kan bruge til ”male” en effekt på eller ind i
billedet. Du kan se, at jeg har valgt ”(+) Gam..” – og det betyder ”Gamma” altså lysforholdet imellem de mørke og
lyse toner. Det vælger du også.
Jeg vælger en ”radius” der er passende til hovedmotivet – blomsterne. Penslen skal kunne være inden for
hovedmotivet. Jeg har valgt ”100” – den største pensel.
Ved pil (B) kan du se, at jeg har skruet lidt ned for ”pressure”. ”Pressure” står for gennemslagskraften af effekten
når jeg ”maler”. Jeg kan godt lide at male lidt roligt og kunne male to gange samme sted, hvis jeg syntes der er
behov for det. Derfor har jeg skruet lidt ned.
Så er du klar til det spændende med at ”male” en effekt. Placér musen i dit hovedmotiv og hold venstre knap på
musen nede imens du bevæger musen. Nu ”maler” du langsomt dit hovedmotiv en lille smule lysere; men du
maler kun i øverste lag.
Når du er tilfreds, så går du videre.
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Saml lagene

Før du kan gemme det nye billede, skal du have samlet det. Det er simpelthen let at gøre.
Du højreklikker på ”layer1” i kolonnen med oversigten over ”layers” og vælger ”Merge with previous layer”. Det
betyder: Saml med forudgående lag. Og da du kun har to lag her, betyder det ganske enkelt: Saml lagene til et
billede.
Vupti, og så er du klar

”Digital fotografering for begyndere”
BIND 0
230 sider propfyldt guides, gode råd,
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