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Tekst og tegneredskaber 
Photoshop CS2 er ikke et tegneprogram, men 
indeholder dog grundlæggende tegnefunkti-
oner.  Disse kan ikke erstatte et egentligt teg-
neprogram, men kan dog klare det mest 
grundlæggende. De vigtigste redskaber er: 

   Eraser Tool. Indeholder også Back-
ground Eraser Tool og Magic Eraser 
Tool. 

   Brush tool. Indeholder også Pencil 
Tool, Impressionist Brush og Color Re-
placement Tool. 

   Paint Bucket Tool. 

   Gradient Tool. 

   Shapes Tool. Indeholder samtlige Sha-
pes-redskaber. 

Pensel og blyant 
Malerpenslen (Brush Tool) er nok det mest 
anvendte tegneredskab i Photoshop CS2. Det 
kan anvendes til både tegnearbejde og retou-
chering. Blyanten (Pencil Tool) fungerer i sto-
re træk ligesom penslen, bortset fra at den 
kun kan arbejde med skarpe streger. Vælg Fi-
le-menuen ð New. New-dialogboksen åbnes. 

Oprettelse af et nyt billede. 

 

1. Indstil Width til 600 pixels og Height til 500 
pixels. I Color Mode-rullelisten skal du 
vælge RGB Color. Background Contents-
feltet giver dig tre valgmuligheder for bil-
ledets baggrund: White (hvid - standard-
indstilling), Background Color (den aktive 
baggrundsfarve) og Transparent (gennem-
sigtig). Vælg White, hvis denne mulighed 
ikke allerede er aktiveret. Klik på OK-
knappen. 

2. Nu er du ved at være klar til at tegne og 
male. Klik på Brush Tool-knappen.  

3. Åbn Brush Preset-paletten i Værktøjsind-
stillingslinjen.  

 
Vælg pensel i Brush-paletten. Paletten er her  
udvidet. Klik i palettens nederste højre hjørne, og  
træk for at udvide den. 

 

4. Udvalget af pensler er stort – lige fra små 
tynde pensler til nogle store tjærekoste. 
Vælg den brush der hedder Hard Round 
13 Pixels. Navnet på en brush vises, når 
du holder musemarkøren over brush-
ikonet et øjeblik. Størrelsen er dog altid 
angivet til venstre for ikonet.  

6. Klik på Set Foreground Color-knappen i 
Tools-panelet. Vælg en farve i farvevælge-
ren, og klik på OK-knappen. 
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7. Prøv at male nogle streger. Hvis du øn-
sker at tegne lige streger med Brush Tool, 
skal du trykke SHIFT ned, mens du tegner. 
Denne metode kan anvendes til at tegne 
lodrette og vandrette streger samt streger 
i vinkler på 45 grader. 

Streger tegnet med forskellige typer pensler. 

 

8. Uagtet at alle penseltyperne har hver de-
res standardstørrelse, kan du ændre stør-
relsen i Size-feltet i Værktøjsindstillingslin-
jen. 

9. Er der ikke penseltyper nok i Brush-palet-
ten, kan du hente flere. Klik på pilen i 
Brush-paletten. Dette åbner en menu, hvor 
du skal vælge Load Brushes. Dette åbner 
Load-dialogboksen, hvorfra du kan hente 
forskellige ekstra sæt pensler. 

TIP 

Når du bruger med Brush Tool – eller an-
dre tegneredskaber – gøres det med ven-
stre museknap trykket ned. Derved maler 
du med forgrundsfarven. Du kan skifte til 
at male med baggrundsfarven ved at tryk-
ke højre museknap ned, mens du maler. 

 

10. Klik på det ønskede penselsæt, for ek-
sempel Wet Media Brushes.abr. Denne 
penselsamling bliver nu føjet til Brush-
paletten.  

Blandingstilstande 
Blandingstilstande – der også kan kaldes ma-
letilstande – udvider virkemidlerne betyde-
ligt, når du vil skabe specielle effekter med 
tegneredskaberne. Blandingstilstandene kan 
desuden anvendes i forbindelse med retou-
cheringsredskaber, markeringer, lag og juste-
rings- og udfyldningslag. Virkningen er den 
samme. For lagenes vedkommende påvirkes 
dog alle synlige lag. Du skal nu afprøve nog-
le få af blandingstilstandene. 

1. Opret et nyt billede ligesom i den foregå-
ende øvelse. Giv det en gul baggrund. 

2. Vælg en mellemstor pensel i Brush-palet-
ten, og vælg en blå eller lilla farve. Mal en 
vandret streg. 

3. Åbn Mode-rullelisten i Værktøjsindstillings-
linjen. Vælg Dissolve (Opløs). Mal en 
vandret streg med denne indstilling. 

4. Gør det samme med Darken, Color Burn og 
Color Dodge. Resultatet af dette kan ses på 
næste side. 

 
Samme farve, forskellige blandingstilstande.  

 

Opacity 
I Opacity-feltet i Værktøjsindstillingslinjen kan 
du indstille, hvorvidt den streg og farve, du 
tegner med, skal være mere eller mindre gen-
nemsigtig. 

Airbrush 

 
Airbrush efterligner de airbrushredska-
ber mange grafikere bruger. 

En traditionel airbrush fungerer ved hjælp af 
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trykluft. Visse subkulturer anvender en po-
pulær discountudgave, nemlig spraydåser. 
Airbrush-indstillingen aktiveres ved at klikke 
på Airbrush-knappen i Værktøjsindstillingslin-
jen. 

Impressionist Brush 
Har du kunstneriske tilbøjeligheder kan disse 
hjælpes på vej med Impressionist Brush-værk-
tøjet. Det fungerer stort set lige som Brush 
Tool. Dog med en vigtig undtagelse. Værktø-
jet fungerer nemlig kun på billeder med eksi-
sterende indhold. Teknikken i Impressionist 
Brush er simpelthen at male hen over et om-
råde i et billede. Det overmalede omdannes 
nu til noget kunstnerisk. Værktøjet er effek-
tivt, hvis du vil lave specielle grafiske effek-
ter. 

Viskelæderet (Eraser Tool) 
Viskelæderet er et nyttigt redskab, når man 
lige har tegnet forkert eller på anden måde 
skal rette små eller større fejl i et billede. Era-
ser Tool opfører sig mest som et negativt teg-
neredskab.  

1. Vælg File-menuen ð Open. 

2. Find og vælg billedet TOSCANA2.JPG og 
klik på Open-knappen.   

3.  Klik på Eraser Tool i Tools-panelet. 
Eraser Tool kan opføre sig som  Brush Tool, 
Airbrush, Pencil og Block. Sidstnævnte er 
blot en firkantet musemarkør, der er tem-
melig klodset. 

4. Bemærk, at du kan viske mere forsigtigt 
ud, hvis du nedsætter Opacity i Værktøjs-
indstillingslinjen. 

5. Prøv at viske lidt ud i billedet. 

6. Klik på Eraser Tool-knappen, hold muse-
knappen nede, og vælg Background Eraser 
Tool i den menu der åbnes. Dette viskelæ-
der visker lige igennem til en transparent 
baggrund. Prøv at viske lidt af baggrun-
den af billedet ud. 

7. Klik på Eraser Tool-knappen, hold muse-
knappen nede, og vælg Magic Eraser Tool. 
Dette redskab er en nær slægtning til Ma-
gic Wand, da det markerer på fuldstændig 
samme måde som dette redskab. Den sto-
re forskel er, at hvor Magic Wand nøjes 
med at markere de pixels, der omfattes af 
dens rækkevidde, så sletter Magic Eraser 
Tool dem i stedet. Prøv at klikke på den 
hvide baggrund på billedet.  

Shapes 
Shapes (Former) er grafik i foruddefinerede 
former, for eksempel ellipser, rektangler og 
trekanter. Shapes adskiller sig på ét punkt fra 
den bitmapgrafik, jeg indtil nu har vist i dette 
hæfte. Shapes er vektorgrafik; det vil sige 
matematisk defineret grafik, der ikke taber 
skarphed og kvalitet ved at blive sat op eller 
ned i størrelse. Når du gemmer et billede i 
for eksempel TIFF-format, konverteres vek-
torgrafikken til bitmapgrafik, fordi den flet-
tes sammen med resten af grafikken i bille-
det. Når du tegner en Shape, oprettes et nyt 
lag i Layers-paletten. Lagtypen kaldes Shapes 
Layer. 

1. Vælg File-menuen ð New. Opret et nyt 
billede på cirka 400 x 400 pixels med hvid 
baggrund. 

2.  Klik på Rectangle Tool-knappen i 
Tools-panelet.  Den tilhørende værktøjs-
indstillingslinje åbnes. 

 

 
Du kan vælge mellem Shape Selection  
Tool, Rectangle-, Rounded Rectangle-,  
Ellipse-, Polygon-,  Line- og Custom  
Shape Tool. 

 

3. Vælg Shape-type, og klik og træk på bil-
ledet for at tegne en Shape. Bemærk, at 
Layer-paletten viser det nye Shapes Layer.  
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4. Ved først at klikke på Custom Shape-
knappen i Værktøjsindstillingslinjen og der-
næst åbne Shape-menuen, kan du hente 
en masse Custom Shapes. 

 
Forskellige Custom Shapes. 

 

5. Vælg en figur i Shapes-menuen. Klik og 
tegn.  

 
Her er der tegnet et æble.  
Det er da i det mindste sundt! 
 

Kombinér Shapes 
Du kan kombinere Shapes ved hjælp af 
knapperne på illustrationen nedenfor. 

 
 

Fra venstre: 

�  Create new shape layer (Nyt Shape lag) 

�  Add to shape area (Tilføj til Shape) 

�  Subtract from shape area (Træk fra 
shape(s)) 

�  Intersect with shape areas (Udelukker alt 
uden for det tegnede fra eksisterende sha-
pes). Derved fjernes alt uden for skæ-
ringspunkterne. 

�  Exclude Overlapping Shape Areas. 
(Udelukker alt inden for det tegnede fra 
eksisterende shapes. Derved fjernes alt 
inden for skæringspunkterne). 

Farver på shapes 
Når du vil vælge farve til en figur, skal du 
klikke på farvevælgeren (Color Picker) i Værk-
tøjsindstillingslinjen.  

Konvertér Shape til bitmap 
Shape layers består som tidligere nævnt af 
vektorgrafik. Har du brug for at konvertere 
et shape-lag til bitmapgrafik, skal du gøre 
følgende: 

Klik på Shape-laget i Layers-paletten, og klik 
derefter på Simplify-knappen i Værktøjs-
indstillingslinjen. 

TIP 

Bitmap, tegne- og retoucheringsredskaber 
kan ikke anvendes direkte på vektorgrafik 
såsom Shapes. Er det nødvendigt at bruge 
et af disse redskaber, så skal du først kon-
vertere vektorlaget til et bitmaplag. 

 

Farveforløb 
Gradient Tool – farveforløbsværktøjet – er be-
regnet til at lave graduerede farveforløb 
med. Farveforløbene kan udføres på hele bil-
ledet, på et lag og i markeringer. I denne 
øvelse skal du lægge et farveforløb i en mar-
kering. 

1. Vælg File-menuen ð Open. 

2. Find og vælg billedet KAT.JPG og klik på 
Open-knappen.   
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3. Klik på Magic Wand-knappen i Tools-pane-
let, og markér den hvide baggrund i bille-
det. 

4.  Klik på Gradient Tool i Tools-panelet.  

5.   Du skal først vælge en Gradient. Klik på 
pilen i  Gradient Picker. Illustrationen viser 
standardfarveforløbet, der går fra for-
grundsfarve til baggrundsfarve. Ønsker 
du et andet farveforløb, skal du klikke på 
pilen i Gradient Picker. Det åbner en palet, 
hvor du kan vælge mellem adskillige far-
veforløb.  

 

 
Gradient-paletten. 

 

6. Hvis du vil have flere farveforløb til rå-
dighed, skal du klikke på pileknappen i 
Gradient-paletten. Det åbner en menu, 
hvor du kan tilføje et sæt forløb. Vælg Lo-
ad Gradients. Vælg det ønskede farvefor-
løb, og klik på OK-knappen. 

7. Nu skal farveforløbet føjes til billedet. 
Klik i venstre side af markeringen, og 
træk musemarkøren helt mod højre. Tryk 
SHIFT ned, hvis du vil sikre dig, at forlø-
bet ligger helt vandret. 

Helt fint.. 

 

I Værktøjsindstillingslinjen kan du indstille 
Opacity, så farveforløbet bliver mere eller 
mindre gennemsigtigt. Vil du redigere et far-
veforløb, skal du klikke på Edit-knappen. 

Tekst 
Programmer som Photoshop CS2 er først og 
fremmest billedbehandlingsprogrammer, og 
er derfor ikke beregnede til at udføre opga-
ver, der normalt udføres ved hjælp af tekst-
behandlings- eller dtp-programmer. Pho-
toshop CS2 indeholder grundlæggende tekst-
funktioner, der gør det muligt at anvende 
tekst i dine billeder. Teksten kan derefter 
formateres og bearbejdes med de mange bil-
ledbehandlingsfunktioner, som Photoshop 
CS2 indeholder. Tekstværktøjet – Type Tool – 
gør det muligt at arbejde med tekst som en-
ten bitmapgrafik eller vektorgrafik. Tekst op-
rettes altid som redigérbar tekst. Hver gang 
du klikker på billedet med et aktivt Type 
Tool, oprettes et nyt tekstlag. Indholdet i dis-
se tekstlag kan når som helst redigeres.  

Simpel tekst 
Forestil dig, at du vil indsætte en titel eller en 
overskrift på et billede.  

1. Find og åbn billedet TOSCANA1.JPG.   

2.  Klik på Horizontal Type Tool i Tools-
panelet. 
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3. Nu skal du vælge skrifttype. I den første 
rulleliste fra venstre i Værktøjsindstillings-
linjen skal du vælge skrifttypen Arial. I den 
næste rulleliste skal du vælge skriftsnittet 
Bold (fed).  

4. Derefter skal du vælge skriftstørrelse i 
Font Size-feltet. Du kan vælge mellem de 
viste størrelser, eller du kan taste en 
skriftstørrelse ind. Klik i feltet, og tast 60.  

5. Du skal også vælge skriftfarve. Klik på 
Color Picker-knappen i Værktøjsindstillings-
linjen. Farvevælgeren åbnes.  
Når du fører musemarkøren hen over bil-
ledet, omdannes denne til Eyedropper 
Tool. Det gør det muligt at samle en farve 
op fra billedet, og bruge den valgte farve 
som skriftfarve. Du skal i denne øvelse 
vælge en farve i farvevælgeren. Vælg en 
mørk rød farve, og klik på OK-knappen. 

6. Hvis Antialias (udglat) ikke er slået til, så 
slå den til nu. Det er knappen med de to 
A’er i Værktøjsindstillingslinjen. Udglatnin-
gen giver en pænere tekst. Klik i toppen af 
billedet cirka midtfor. Der oprettes et 
tekstlag i Layers-paletten. Nu er du klar til 
at skrive teksten. 

7. Indtast følgende tekst:  
Mad, vin og smuk natur 

 
Hvem der dog var i Toscana. 

 

8. Træk musemarkøren lige uden for tekst-
arealet. Den skifter udseende til Move 
Tool-markøren. Du kan nu klikke og træk-
ke teksten til den placering, du ønsker.  

9. Var teksten allerede placeret der, hvor du 
ville have den, skal du aktivere et andet 
værktøj eller klikke på Udfør-knappen i 
Værktøjsindstillingslinjen. Behold billedet 
åbent. 

Det er ikke nødvendigt at navngive tekstlag. 
Layers-paletten gengiver altid de første få 
ord, der så kommer til at virke som lagets 
navn. Tekst bliver altid indsat som et objekt 
på laget. Hvis du klikker på teksten med Mo-
ve Tool, vises objektets ramme, side- og hjør-
nehåndtag samt centerpunkt. Dermed kan du 
flytte teksten til en anden placering. 

Med et klik med Move Tool på teksten aktiveres tek-
sten som objekt. 

 

Tekstredigering 
I den foregående øvelse indsatte du tekst på 
et billede. Teksten blev indsat i normal læse-
retning, det vil sige vandret. Du kan dog og-
så skrive lodret, selv om brugbarheden af 
dette må siges at være stærkt begrænset. Du 
har dog andre – mere kreative – muligheder. 

Buet tekst (Warped Text) 
Du kan skabe specielle teksteffekter ved at 
lade teksten følge en buet linje eller en skæv 
form.  

I denne øvelse skal teksten Mad, vin og 
smuk natur sættes på en kurve. 

1. Vælg Type Tool. Klik i teksten. 

2.  Klik på Create Warped Text-knappen. 
Warp Text-dialogboksen åbnes. 

3. Vælg en effekt i Style-rullelisten. Virknin-
gen kan ses med det samme, men gen-
nemføres først, når du klikker på OK-
knappen. 

4. Når du har valgt en effekt, kan du benytte 
Bend-, Horizontal Distortion- og Vertical 
Distortion-skydehåndtagene til at justere 
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denne. Alternativknapperne Horizontal og 
Vertical bruges til at angive den generelle 
retning. Klik på OK-knappen. 

Warped Text – her med Flag-effekten sat til +50 %. 

 

Du kan nemt fjerne effekten igen. 

1. Vælg et Type Tool, klik i teksten, og klik 
på Create Warped Text-knappen. 

2. Klik på None i Style-rullelisten, og klik på 
OK-knappen. Behold billedet åbent. 

Fordrejet tekst 
Når du indsætter tekst i et billede, holder 
teksten sig inden for de rammer, skrifttype 
og skriftstørrelse bestemmer. Du kan dog hi-
ve og trække i tekstobjektet, rotere det og be-
nytte de funktioner, der findes i Image-menu-
ens Transform-menupunkt. Dette er muligt, 
fordi teksten er vektorgrafik. Vektorgrafik 
taber nemlig ikke kvalitet ved at blive sat op 
eller ned i størrelse. 

1. Klik i tekstobjektet, og klik på Move Tool-
knappen. Tekstobjektets rammer vises. 

2. Klik og træk i et af hjørnehåndtagene, så 
tekstobjektet bliver højere og smallere. 
Tryk på ENTER for at gennemføre ændrin-
gen. Resultatet kunne se sådan ud:  

Langt fra alle skrifttyper er velegnede til den slags 
manøver, så eksperimentér dig frem.  

 

Nu skal du vride teksten ved hjælp af Skew.  

3. Aktivér Move Tool, og klik på tekstele-
mentet. 

4. Vælg Image-menuen ð Transform ð Skew. 

5. Klik i øverste venstre hjørne af tekstobjek-
tet og træk et stykke nedad. Resultatet 
kunne blive som vist nedenfor. 

 
 

Andre teksteffekter 
Warped Text er en effekt, der udelukkende 
virker på tekstlag. Andre slags effekter kan 
først udføres ved at konvertere tekstlag til 
almindelig bitmapgrafik. Dermed kan teksten 
så ikke længere redigeres. Til gengæld kan 
lagets indhold nu bearbejdes med alle de ef-
fekter og filtre Photoshop CS2 tilbyder.  

1. Klik på tekstlaget i Layers-paletten. 
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2. Klik på pileknappen øverst i Layers-palet-
tens højre hjørne. Vælg Simplify Layer i 
den menu, der åbnes. Tekstlaget konver-
teres til et bitmaplag. 

Tekstmaske 
Når du aktiverer et af Type Tool-redskaberne, 
skifter Værktøjsindstillingslinjen som bekendt 
udseende, og indeholder blandt andet denne 
knap: 

 Horizontal Type Mask Tool. 

 

1. Vælg Edit-menuen ð Revert to Saved. 
Derved genindlæses TOSCANA1.JPG i sin 
oprindelige form. 

2. Opret et nyt lag i billedet.  

3. Klik på Type Tool-knappen, hold muse-
knappen nede, og vælg Horizontal Type 
Mask Tool i den menu der åbnes. 

4. Vælg skrifttypen Arial Black (eller eventu-
elt Arial Bold) og sæt skriftstørrelsen til 48 
eller 60 pt.  

5. Klik i billedets venstre side. Billedet bliver 
dækket af en gennemsigtig rød farve. Det-
te viser, at du har oprettet en maske. Ind-
tast med store bogstaver: PRAGTFULD 
UDSIGT 

6. Klik én gang i billedet uden for teksten.  

7. Teksten fremstår nu som en markering. 
Du kan kopiere denne og indsætte det 
kopierede på et andet billede eller et an-
det lag i samme billede. Tryk CTRL+C for 
at kopiere det markerede. Behold billedet 
åbent. 

8. Vælg File-menuen ð New for at oprette et 
nyt billede. Vælg RGB Color i Mode-rulle-
listen, og klik på OK-knappen. Du skal ik-
ke ændre billedets størrelse. Photoshop 
CS2 har registreret størrelsen af det kopie-
rede og benytter dette som billedstørrelse. 

9. Det nye billede bliver oprettet. Tryk 
CTRL+V for at indsætte det kopierede i 
det nye billede.  

 
 

10. Behold billedet TOSCANA1.JPG åbent. Tryk 
CTRL+D for at ophæve markeringen. 

Billede i tekst 
Du kan indsætte en kopi i en tekstmarkering. 
Det kan give et overraskende iøjnefaldende 
resultat. 

1. Vælg File-menuen ð Open. Find og vælg 
KEWGARDENS1.JPG, og klik på Open-
knappen. 

2. Markér et pænt udsnit af billedet, og tryk 
CTRL+C for at kopiere det markerede.  

3. Aktivér TOSCANA1.JPG igen. Klik til venstre 
i himmelen, og gentag oprettelsen af en 
tekstmaske. Brug den samme tekstforma-
tering som i den foregående øvelse. Ind-
tast med store bogstaver: GOD UDSIGT 

4. Vælg Edit-menuen ð Paste Into Selection. 

5. Kopien er blevet indsat i markeringen. 
Ved hjælp af Move Tool kan du flytte bil-
ledet inde i markeringen rundt, til du får 
vist det udsnit, du ønsker. Du kan stadig 
skalere og transformere det billede, der er 
indsat i markeringen. Når du er tilfreds, 
skal du blot vælge Selection-menuen ð 
Deselect eller trykke CTRL+D. Det ophæ-
ver markeringen. 

Billede indsat i markering.  
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