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Filtre og layer styles  
I dag er alle hel- og halv-professionelle billed-
behandlingsprogrammer i stand til at anven-
de plug-ins, der øger programmets kreative 
muligheder med en masse filtre og effekter. 
PSE7 indeholder en række indbyggede filtre 
og effekter. Har du ikke nok i dem, kan du i 
dyre domme anskaffe flere plug-ins fra for-
skellige softwarefirmaer. Er bankkontoen i 
bund, kan du spare penge ved at downloade 
masser af gratis plug-ins fra internettet. Kva-
liteten af de gratis plug-ins er dog voldsomt 
varierende, og brugsværdien samtidig ofte ret 
begrænset. Et plug-in er en funktion, der føjes 
til et programs eksisterende funktioner. Stort 
set alle plug-ins er baseret på den standard, 
der anvendes i Adobe Photoshop.  

PSE7’s indbyggede filtre og effekter giver dig 
adgang til en stribe funktioner, der hver for 
sig eller kombineret med hinanden kan give 
spændende resultater. Filtrene kan justeres, 
mens effekterne kun har én indstilling. Du 
finder PSE7’s filtre og effekter i Filter-menuen. 
I dette kapitel gennemgås nogle få filtre.  

1. Find og åbn TOSCANSK UDSIGT.JPG. 

2. Vælg Filter-menuen > Artistic > Rough Pas-
tels. Rough Pastels-dialogboksen åbnes. 
Dialogboksen fylder hele skærmen. I den 
venstre side finder du et Preview-vindue, 
hvor du kan se effekten af de indstillinger, 
du foretager inden, du gennemfører dem. I 
midten finder du et panel, hvor du kan 
vælge mellem de forskellige grupper af 
filtre og effekter og de forskellige filtre og 
effekter i hver gruppe. 

 

Skift til andre 
filtre og effekter 
via dette panel. 

 

 

 
Hele Rough Pastels-dialogboksen. 
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3. Indstil Stroke Length (streglængde) til 8 
ved hjælp af skydehåndtaget. Stroke Detail 
fastsætter, hvor detaljeret stregen skal væ-
re. Indstil denne til 8. Texture er som stan-
dard sat til Canvas. Behold denne. Under 
Texture-feltet finder du Scaling. Denne be-
stemmer, hvor groft lærredet (canvas) skal 
være. Sæt denne til 150. Klik på OK-knap-
pen for at udføre ændringen.  

 

Originalbillede. Udsnit. 
 

 

Billedet efter Rough Pastels. Udsnit. 
 

4. Tryk CTRL+Z for at fortryde handlingen. 
Behold billedet åbent; det skal anvendes i 
den næste øvelse. 

Det vil sikkert være sjældent, at et filters stan-
dardindstillinger er lige præcis det, du har 
brug for i forhold til det billede, du arbejder 
med. Du skal i de fleste tilfælde derfor afprø-
ve virkningen af indstillingerne, før end du 
finder den rigtige løsning. Samtlige dialog-
bokse vil vise et udsnit af billedet, hvilket gør 
det ret let at vurdere, om virkningen også nu 
bliver, som du gerne vil have den – se illu-
strationen på forrige side. De følgende billed-
eksempler viser resultaterne af forskellige 
filtres virkning på det samme billede. Alle fil-
tre er blevet anvendt med standardindstillin-
gen. Det anvendte billede – SKOV.JPG – følger 
med øvelsesfilerne til dette hæfte, så du selv 
kan eksperimentere videre. 

Eksempler på filtre 

 

Originalbillede. 
 

 

Artistic – Palette Knife. 
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Brush Strokes – Accented Edges. 
 

 
Stylize – Tiles. 

 

 

Sketches – Photocopy. 
 

Filtre kan som nævnt kombineres med over-
raskende og spændende resultater.  

 

Tre filtre brugt på samme billede – Ink Outline, 
derefter Cutout og til slut Water Paper. 
 

Photo Effects og Layer Styles 
Andre muligheder for at ændre sine billeder 
er at bruge af Photo Effects og Layer Styles. 
Layer Styles kræver – som navnet fortæller – 
et lag at arbejde ud fra. Består dit billede kun 
af et Background lag, skal du enten tilføje et 
nyt lag til billedet, eller også skal du konver-
tere dit Background lag til et almindeligt lag. 
Det afhænger dog af den ønskede Layer Sty-
le. Nogle Layer Styles vil fylde hele laget ud 
og dermed dække det oprindelige indhold. I 
sådanne situationer kan du kopiere laget og 
påføre den ønskede Layer Style til kopien af 
laget. Efter at effekten er udført, kan du ned-
sætte opaciteten på laget. Derved ses det op-
rindelige lag igennem kopien. 

1. Vælg File-menuen > Open. Find og åbn 
billedet DUOMO.JPG. 
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2.  Klik på Photo Effects-knappen i toppen 
af Effects-paletten. 

3. Vælg Monotone Colorl i rullemenuen til 
højre i Effects-paletten.  

 
 Effects-paletten med alle Monotone Color  vist.  
 

4. Find og dobbeltklik på Tint Blue. Effekten 
tilføres nu billedet i form af et nyt lag. Du 
kan eventuelt sænke opaciteten for laget i 
Layers-paletten og derved opnå en anden 
– og måske mere spændende virkning. 

5. Klik eventuelt på dobbeltpilen til højre i 
paletten, og vælg Show Names i den me-
nu, der åbnes. Derved får du vist navnene 
på effekterne, og så bliver det lige pludse-
lig meget nemmere at finde den ønskede 
effekt. 

Layer Styles 
Layer Styles giver dig en mange kreative mu-
ligheder. 

1. Find og åbn KÆRESTER.JPG. 

2.  Klik på Effects-knappen i toppen af Ef-
fects-paletten. 

3. Find og dobbeltklik på Fog. Da billedet 
udelukkende består af et Background lag, 
åbnes først denne dialogboks: 

 

Layer Styles fungerer kun sammen med alminde-
lige layers. De kan ikke tilføres et Background 
Layer. Derfor skal dit Background Layer først 
konverteres. 
 

6. Klik på OK-knappen i dialogboksen for at 
ændre dit Background lag til et almindeligt 
layer. Nu åbnes New Layer-dialogboksen. 

 
 

7. Klik på OK-knappen. Background-laget 
konverteres til et almindeligt layer, og den 
valgte Layer Style tilføjes billedet. Resul-
tatet ser sådan ud: 
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Billede med Fog-layer style. 
 

 
Sådan ser originalbilledet ud.
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Sort/hvid-fotos 
Selvom de fleste digitalkameraer kan indstil-
les til at tage sort/hvid-billeder – i fotoverde-
nen ofte kaldet monokrome billeder – er der 
ikke nogen begrundelse for at bruge den 
funktion. Hvem ved, hvornår det ville være 
godt at have en farveversion til rådighed?  
Det er langt mere hensigtsmæssigt at benytte 
PSE7 til at konvertere et farvebillede til sort/-
hvid og derefter gemme sort/hvid-versionen 
under et nyt filnavn.  

Farver betyder noget 
Det kan godt lyde lidt selvmodsigende, men 
farver er afgørende, når man konverterer et 
fotografi til sort/hvid. Udgangspunktet er et 
farvebillede, og farverne i et farvebillede er 
medbestemmende for, hvordan konverterin-
gen skal foretages. Dit farvebillede vil have 
RGB-farvemodellen, der består af grundfar-
verne Red (rød), Green (grøn) og Blue (blå). 
Disse skaber tilsammen alle andre farver. Her 
kan vi tage udgangspunkt i selve RGB-farve-
modellen. De tre farver har hver deres farve-
kanal i et billede. Hver farve er bygget op af 
256 nuancer, nummeret fra 0 til 255. 0 repræ-
senterer ren sort, mens 255 repræsenterer ren 
hvid. Resten er forskellige nuancer ind i mel-
lem disse to værdier. Blander man disse vær-
dier med værdier fra de andre farvekanaler, 
opstår alle andre farver.  

Vi er ikke færdige med farveteorien endnu. 
Alle farver har en komplementær farve – det 
vil sige den farve, der er absolut modsat pla-
ceret i farvespektret. Det illustreres bedst med 
et farvehjul. 

 

Som du kan se på illustrationen ovenfor, er rød og 
grøn hinandens komplementærfarver. 
 

De farver, der ligger over for hinanden i far-
vehjulet, er komplementærfarve. Det vil sige, 
at for eksempel er rød komplementærfarve til 
grøn, blå er komplementærfarve til orange og 
så videre. Det er væsentligt at vide, når vi 
skal konvertere et farvebillede til sort/hvid. 

Har vi for eksempel et billede, hvor et rødt 
område er placeret midt i et grønt og begge 
har nogenlunde den samme farvestyrke, kan 
det blive vanskeligt at skelne tonerne fra hin-
anden, når billedet konverteres til sort/hvid. 
Billedet vil simpelthen ”klaske” sammen – jf. 
de følgende tre illustrationer. Det samme 
gælder for eksempel også blå og gul. Reelt 
behøver farverne ikke en gang at ligge oveni 
hinanden for at skabe problemer. 
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Det oprindelige farvebillede. 

 
Direkte konvertering uden yderligere dikkedarer. Skyg-
gerne dominerer lidt, og der er ikke liv nok i billedet, da 
farvertonerne er for ens. Billedet er ”klasket” lidt sam-
men. 

 
En mere gennemtænkt konvertering. Himmelen har fået 
en anelse mere liv. Farvertonerne i den gamle bygning 
har et større spil og græsset og grusbunken har ligeledes 
fået mere liv. Der er også kommet flere detaljer frem i 
bygningen. 

 

Grayscale 
Den mest enkle løsning findes i Grayscale-
kommandoen. 

1. Find og åbn RUIN.JPG. 

2. Vælg Image-menuen > Mode > Grayscale. 
En dialogboks åbnes.  

 
 

3. Klik på OK-knappen for at gennemføre 
konverteringen til gråtoner. Hvis der er ta-
le om et billede med lag, vil du dog først 
møde denne dialogboks: 

 
 

4. Klik på Flatten-knappen, hvis du vil flette 
lagene, eller klik på Don’t Flatten-knappen, 
hvis du vil beholde dem.  

5. Tryk CTRL+D for at fortryde ændringen. 
Behold billedet åbent; det skal bruges igen 
med det samme. 

Resultatet af Grayscale-kommandoen giver 
ikke det bedst opnåelige resultat. Grayscale-
modellen rummer nemlig kun op til 256 grå-
toner, og det betyder, at et fotografi med tu-
sindvis af toner får frasorteret en masse detal-
jer. Alle pixels i et gråtonebillede har en lys-
værdi mellem 0 (sort) til 255 (hvid).  

Remove Color 
Jeg har ofte set Remove Color-kommandoen 
blive brugt til at lave hurtige konverteringer 
til, hvad jeg vil kalde pseudo-sort/hvid.  
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Vælg Enhance-menuen > Adjust Color >Remo-
ve Color. I ét hug er farverne væk, men resul-
tatet bliver som regel dårligere som med 
Grayscale-kommandoen. Årsagen til dette er, 
at mens farverne forsvinder, så bibeholdes 
farvetonerne. Behold billedet åbent. 

Fjern farvemætning 
Du har også muligheden for at fjerne farverne 
ved at skrue helt ned for farvemætningen. 
Det svarer stort set til Remove Color. 

Vælg Enhance-menuen > Adjust Color > Adjust 
Hue/Saturation og her trækkke Saturation-sky-
dehåndtaget helt til venstre. Derefter skal du 
blot klikke på OK-knappen. Alle farver er nu 
væk. Resultatet bliver imidlertid heller ikke 
rigtig godt med denne metode. 

Convert to Black and White  
Løsningerne i de foregående øvelser er ikke 
særligt gode løsninger, ikke mindst fordi, du 
ikke kan kontrollere resultatet. De kan dog 
anvendes i nogle situationer. I stedet kan det 
betale sig at se nærmere på Convert to Black 
and White. Denne funktion giver dig betyde-
ligt mere kontrol over resultatet og resulterer 
i gode konverteringer til sort/hvid.  

1. Vælg Enhance-menue >Convert to Black 
and White. Denne dialogboks åbnes: 

 
Convert to Black and White-dialogboksen. 

 

2. I dialogboksens Select a Style-felt finder 
du en række forud definerede indstillin-
ger. Klik på Scenic Landscapes. Ændrin-
gen kan både ses i dialogboksens After-
vindue og på det aktive billede.  Det gør 
det muligt for dig at vurdere om, resulta-
tet bliver, som du ønsker det. 

3. Resultatet kunne måske være lidt bedre. 
Klik på Reset-knappen i dialogboksen. 
Det nulstiller billedet.  

Du kan prøve dig frem med de seks forud de-
finerede indstillinger, eller du kan anvende 
de fire skydehåndtag i Adjust Intentisy-feltet. 
Du skruer ned ved at trække skydehåndtaget 
til venstre og op ved at trække til højre. 

4. Skru lidt ned for den røde farvekanal 
(Red), lidt op for den grønne kanal (Green) 
og lidt ned for den blå kanal (Blue). Forøg 
kontrasten (Contrast) lidt. 

 
Justering af farvekanalerne og kontrasten i et sort/hvidt 
fotografi. 

 

5. Ændringen er helt tydelig. Billedet kan 
dog godt tåle lidt mere dynamik. Klik på 
More Contrast for at tilføre billedet mere 
kontrast. Klik på OK-knappen for at gen-
nemføre konverteringen. Luk billedet 
uden at gemme det. 

Ved en sammenligning af de viste metoder er 
forskellen ikke til at tage fejl af – jf.  eksem-
plerne på næste side. 
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Resultatet af kommandoen Grayscale. 

 
Resultatet af Remove Color. 

 
Resultat af Convert to Black and White.  
Her er der tilført meget mere dynamik i billedet. 

 

Sort/hvid via raw-converter 
Der findes endnu en måde at konvertere sit 
billede til sort/hvid på. Det foregår via PSE7s 
raw-converter. Denne understøtter ikke 
sort/hvid som sådan, men ved at benytte et 
par af funktionerne i converteren kan det fint 
lade sig gøre. 

1. Åbn EJBYHAVN_2114.CR2. Nu åbnes raw-
converteren med dette billede. 

2. Tidligere i kapitlet frarådede jeg at skrue 
helt ned for farvemætningen ved hjælp af 
Hue/Saturation-funktionen. Ikke desto 
mindre er det netop denne, der skal an-
vendes her. Træk skydehåndtaget i Satura-
tion-feltet helt til venstre. Dermed fjernes 
farvemætningen helt, og billedet fremstår 
nu som sort/hvid.. 

3. Resultatet er bestemt ikke optimalt, men 
med brug af et par af converterens andre 
funktioner, kan du alligevel skabe et godt 
sort/hvid-billede. 
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Farvemætningen er pillet ud af billedet. 

 

4. Resultatet er ikke helt så godt, som ønske-
ligt. Det kan du arbejde dig ud af. Tempe-
rature-indstillingen angiver billedets farve-
temperatur. Ændres der på den, ændres 
farverne til enten varmere farver eller kø-
ligere farver. Træk skydehåndtaget et godt 
stykke mod højre – jf. den følgende illu-
stration. 

 
 

5. Det ændrede meget på tonerne i billedet. 
Kontrasten kan godt skrues lidt i vejret. 
Her skal du ikke bruge Contrast, men der-
imod Clarity, der bibeholder langt flere 
nuancer og giver et bedre resultat. Træk 
skydehåndtaget i Clarity-indstillingen mod 
højre til en værdi omkring +50. Det gjorde 
samtidig billedet en smule skarpere.  

6.   Skal skarpheden øges, skal du klikke 
på Detail-fanen i converteren. Herefter kan 
du øge skarpheden ved at trække Amount-
skydehåndtaget i Sharpening-feltet mod 
højre. 

 

7. Klik på Open Image-knappen for at åbne 
billedet i PSE7. Her kan du så viderebear-

bejde billedet og gemme det i det format, 
du foretrækker. 

 

 
Billede konverteret til sort/hvid via PSE7s raw-
converter. 

Du kan købe en række plug-ins, der hver især 
rummer endnu flere muligheder, når du vil 
konvertere billeder til sort/hvis, for eksempel 
Nik Silver Efex Pro. Det koster næsten det 
dobbelte af PSE7, så det er et køb, du kun skal 
foretage, hvis du for alvor vil arbejde med 
sort/hvid.  

Udskrift 
Jeg skal ikke gå nærmere ind på sort/hvid-
udskrifter i dette kapitel, men skal du opnå 
de bedst mulige resultater, kræver det en 
printer over gennemsnittet, gerne – og helst – 
en printer, der anvender flere forskellige sorte 
blækpatroner. Det giver langt flere lækre de-
taljer. 
 

TIP 

Convert to Black and White kan anvendes 
både på hele billeder, på lag og på marke-
ringer. Det giver en masse nye kreative 
muligheder – se illustrationen på næste 
side. 
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Den faldefærdige bygning er blevet masket af med brug af Selection Brush Tool og Magnetic Lasso Tool. 
Derefter er markeringen blevet vendt om ved hjælp af Inverse-kommandoen i Select-menuen, så den i ste-
det dækker resten af billedet. Til sidst er markeringen blevet konverteret til sort/hvid ved hjælp af Convert 
to Black and White. 
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Automatisér arbejdet  
Skal du behandle en hel samling billeder ens, 
ville det være rart at kunne automatisere det-
te. Det kunne for eksempel dreje sig om at 
konvertere billeder til et nyt format og gem-
me resultatet. Opret en tom mappe et sted på 
din computer. Find en samling billeder, du 
gerne vil have konverteret til et andet format. 

1. Vælg File-menuen > Process Multiple Files. 
Denne dialogboks åbnes: 

 
Process Multiple Files-dialogboksen.  

 

2. Klik på Browse-knappen i Source-feltet. 
Vælg den mappe, hvor billederne, der skal 
konverteres, ligger i. Klik på OK-knappen. 

3. Klik på Browse-knappen i Destination-fel-
tet, og vælg den mappe, de konverterede 
filer skal gemmes i. Klik på OK-knappen. 

4. I Image Size-feltet kan du vælge at ændre 
billedernes størrelse og opløsning. Aktivér 
Resize Images, og sæt Width til 75 percent 
(procent). Sørg for at Contrain Proportions i 
Image Size-feltet er aktiveret. Dette beva-
rer billedernes højde-bredde-forhold. 

5. Alle de valgte billeder skal nu konverte-
res, for eksempel til TIFF-format. Aktivér 
Convert Files to i File Type-feltet. Vælg Tiff i 
rullelisten.  

6. Til højre i Quick Fix-feltet kan du vælge at 
lade programmet udføre automatiske ju-
steringer af kontrast, farvetone, skarphed 
og lysforhold. Aktivér Sharpen, og klik på 
OK-knappen i Process Multiple Files-dia-
logboksen. 

7. Process Multiple Files åbner billederne ét 
ad gangen, ændrer billedstørrelsen, kon-
verterer til tiff-formatet og udfører de 
valgte justeringer samt gemmer dem i den 
valgte mappe. Mens det står på, vil skær-
men være præget af en ret livlig aktivitet. 

Flere størrelser til én størrrelse 
Du kan også konvertere en stribe billeder af 
forskellig størrelse til samme størrelse. Desu-
den kan du omdøbe billederne i mappen. 

1. Gentag trin 1-3 fra den foregående øvelse. 

2. Sæt Width til 100 percent. 

3. Klik på Resize Images, og vælg 200 dpi i 
Resolution-rullelisten.  

4. Aktivér Rename Files, og vælg 4 Digit Se-
rial Number i rullelisten. Nu bliver alle 
nummereret med et firecifret nummer. 

5. Klik på Destination-knappen, og vælg den 
mappe, de konverterede billeder skal 
gemmes i. 
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Tekst- og tegneredskaber 
PSE er ikke et tegneprogram, men indeholder 
dog grundlæggende tegnefunktioner.  Disse 
kan ikke erstatte et egentligt tegneprogram, 
men kan dog klare de mest grundlæggende 
behov. De vigtigste redskaber er disse: 

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

   Brush tool. Indeholder også Pencil Tool, 
Impressionist Brush og Color Replace-
ment Tool. 

   Paint Bucket Tool. 

   Gradient Tool. 

   Shapes Tool. Indeholder samtlige Sha-
pes-redskaber. 

Pensel og blyant 
Malerpenslen (Brush Tool) er det mest benyt-
tede tegneredskab i PSE. Det er let at bruge 
og kan anvendes til både tegnearbejde og re-
touchering. Blyanten (Pencil Tool) fungerer i 
store træk ligesom penslen, bortset fra at den 
kun kan arbejde med skarpe streger. Vælg Fi-
le-menuen  New. New-dialogboksen åbnes. 

 
Oprettelse af et nyt billede. 

 

1. Indstil Width til 600 pixels og Height til 500 
pixels. I Resolution-feltet kan du angive, 
hvilken opløsning billedet skal have. Ind-
tast 225. 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 Værktøjsindstil-
lingslinjen.  

 
Vælg pensel i Brush-paletten. Klik og træk i palet- 
tens nederste højre hjørne træk for at udvide den. 

 

4. Udvalget af pensler er stort – lige fra små 
tynde pensler til nogle gevaldige tjæreko-
ste. 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 under ikonet.  

5. Klik på Set Foreground Color-knappen i 
Tools-panelet. Vælg en farve i farvevælge-
ren, og klik på OK-knappen. 
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6. Prøv at male nogle streger. Hvis du ønsker 
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. 

 

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

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. 

 

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 nogle 
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 vand-
ret 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 
gennemsigtig. 

Airbrush 

 Airbrush efterligner de airbrushredskaber 
mange grafikere bruger. 

En traditionel airbrush fungerer ved hjælp af 
trykluft. Visse kredse anvender en populær 
discountudgave, nemlig spraydåser. Airbrush-
indstillingen aktiveres ved at klikke på Air-
brush-knappen i Værktøjsindstillingslinjen. 

Impressionist Brush 
Har du kunstneriske tilbøjeligheder, kan dis-
se hjælpes på vej med Impressionist Brush-
værktøjet. Det fungerer stort set lige som 
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Brush Tool. Dog med en vigtig undtagelse. 
Værktøjet fungerer nemlig kun på billeder 
med eksisterende indhold. Teknikken i Im-
pressionist Brush er simpelthen at male hen 
over et område i et billede. Det overmalede 
omdannes nu til noget kunstnerisk. Værktøjet 
er effektivt, hvis du vil lave specielle grafiske 
effekter. 

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. 
Egentlig opfører Eraser Tool sig mest som et 
negativt tegneredskab.  

1. Vælg File-menuen > 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 ma-
tematisk 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 vektor-
grafikken til bitmapgrafik, fordi den flettes 
sammen med resten af grafikken i billedet. 
Når du tegner en Shape, oprettes et nyt lag i 
Layers-paletten. Lagtypen kaldes Shapes 
Layer. 

1. Vælg File-menuen > New. Opret et nyt bil-
lede på cirka 400 x 400 pixels med hvid 
baggrund. 

2.  Klik på Rectangle Tool-knappen i 
Tools-panelet, hold museknappen nede, 
og vælg et af Shape-redskaberne.  Den til-
hørende værktøjsindstillingslinje åbnes. 

3. Klik og træk på billedet for at tegne en 
Shape. Bemærk, at Layer-paletten viser det 
nye Shapes Layer.  

4. Ved først at klikke på Custom Shape-knap-
pen i Værktøjsindstillingslinjen og dernæst 
åbne Shape-menuen, kan du hente en 
masse Custom Shapes. 

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

 

Her er der tegnet et æble. 

 
 

Kombinér Shapes 
Du kan kombinere Shapes ved hjælp af knap-
perne 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 in-
den 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 layer til bitmapgrafik, skal du gøre føl-
gende: 

Klik på Shape-laget i Layers-paletten, og klik 
derefter på Simplify-knappen i Værktøjsindstil-
lingslinjen. 

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.  
Højreklik på laget i Layers-paletten, og 
vælg Simplify i den genvesjmenu, der åb-
nes. Dermed konverteres vektorlaget til et 
bitmaplag, som du kan arbejde videre 
med. 

 

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

1. Vælg File-menuen > Open. 

2. Åbn billedet MAND.PSD.   

3. Aktivér Background Layer. 

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. 
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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 mu-
semarkøren helt mod højre. Tryk SHIFT 
ned, hvis du vil sikre dig, at forløbet ligger 
helt vandret. 

 
Nydeligt. 

 

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 PSE7 er først og fremmest 
billedbehandlingsprogrammer, og er derfor 
ikke beregnede til at udføre opgaver, der nor-
malt udføres ved hjælp af tekstbehandlings- 
eller dtp-programmer. PSE indeholder 
grundlæggende tekstfunktioner, der gør det 
muligt at anvende tekst i dine billeder. Tek-
sten kan derefter formateres og bearbejdes 

med de mange billedbehandlingsfunktioner, 
som PSE7 indeholder. Tekstværktøjet – Type 
Tool – gør det muligt at arbejde med tekst 
som enten bitmapgrafik eller vektorgrafik. 
Tekst oprettes altid som redigérbar tekst. 
Hver gang du klikker på billedet med et ak-
tivt Type Tool, oprettes et nyt tekstlag. Indhol-
det i disse tekstlag kan, når som helst, redige-
res.  

Simpel tekst 
I den følgende øvelse skal du indsætte en titel 
eller en overskrift på et billede.  

1. Find og åbn billedet TOSCANSK UDSIGT.JPG.   

2.  Klik på Horizontal Type Tool i Tools-
panelet. 

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 selv taste en 
skriftstørrelse ind. Klik i feltet, og tast 36. 
Bemærk, at skriftstørrelsen er angivet i pt 
(punkt) – en særlig typografisk måleen-
hed.  

5. Du skal også vælge skriftfarve. Klik på Co-
lor Picker-knappen i Værktøjsindstillingslin-
jen. Farvevælgeren åbnes. Når du fører 
musemarkøren hen over billedet, omdan-
nes 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 farve-
vælgeren. 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. 
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7. Indtast følgende tekst:  
Mad, vin og smuk natur 

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. 

 
Hvem der dog var i Toscana. 

 

Det er ikke strengt 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 Move Tool, vises objektets ramme, side- 
og hjørnehåndtag samt centerpunkt. Dermed 
kan du flytte teksten til en anden placering. 

 
Med et klik med Move Tool på teksten aktiveres teksten 
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 også 
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 et 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 på billedet, 
men gennemføres 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 finjustere 
effekten. Alternativknapperne Horizontal 
og Vertical bruges til at angive den gene-
relle retning. Klik på OK-knappen. 

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

 

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. 
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Fordrejet tekst 
Når du indsætter tekst i et billede, holder tek-
sten sig inden for de rammer, som 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 automatisk oprettes som vektor-
grafik. Vektorgrafik taber 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 at blive vredet 
og drejet, så eksperimentér dig frem.  

 

Nu skal du vride teksten ved hjælp af Skew - 
en af PSE7s Transform-funktioner. 

3. Aktivér Move Tool, og klik på tekstelemen-
tet. 

4. Vælg Image-menuen > Transform > Skew. 

5. Klik i hjørnehåndtag på tekstobjektet og 
træk lidt i teksten. Resultatet kunne blive 
som vist nedenfor. 

 
 

Andre teksteffekter 
Du kan – ud over det viste – lave en række 
andre teksteffekter.  

1. Aktivér teksten, og klik på pilen i Style-
knappen i Værktøjsindstillingslinjen.  

2. Vælg Simple Pillow Emboss i paletten. Tek-
sten tilføres nu den valgte effekt. Bemærk, 
at teksten stadig kan redigeres. 

Andre slags effekter kan først udføres ved at 
konvertere tekstlag til almindelig bitmapgra-
fik. Dermed kan teksten så ikke længere redi-
geres. Til gengæld kan lagets indhold nu be-
arbejdes med alle de effekter og filtre PSE7 
tilbyder.  

1. Klik på tekstlaget i Layers-paletten. 

2. Klik på pileknappen øverst i Layers-palet-
tens højre hjørne. Vælg Simplify Layer i den 
menu, der åbnes. Tekstlaget konverteres 
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 (Tekstmaskeværktøj). 

 

Tekstmaskeværktøjet kan bruges til at lave 
mere avancerede teksteffekter. I den følgende 
øvelse skal du prøve en enkelt mulighed. 

1. Vælg Edit-menuen > Revert. Derved gen-
indlæses 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 28 
pt.  

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

 
Tekstmaske. 

 

6. Klik én gang i billedet uden for teksten.  

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

8. Vælg File-menuen  New for at oprette et 
nyt billede. Vælg RGB Color i Mode-rulle-
listen, og klik på OK-knappen. Du skal ikke 
ændre billedets størrelse. PSE har automa-
tisk registreret størrelsen af det kopierede 
og benytter dette som billedstørrelse. 

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

 
Meget virkningsfuldt. 

 

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 > Open. Find og vælg 
PLAKAT.JPG, og klik på Open-knappen. 

2. Markér billedet ved at trykke CTRL+A, og 
tryk CTRL+C for at kopiere det markerede.  

3. Aktivér TOSCANSK UDSIGT.JPG igen. Klik lidt 
til venstre i himmelen, og gentag oprettel-
sen af en tekstmaske. Brug den samme 
tekstformatering som i den foregående 
øvelse. Indtast med store bogstaver: GOD 
UDSIGT 

4. Vælg Edit-menuen  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 ved hjæl af de hjør-
nehåndtag, du kan se i den indsatte kopi. 
Når du er tilfreds, skal du blot vælge Se-
lection-menuen > Deselect eller trykke 
CTRL+D. Det ophæver markeringen. 

 
Billede indsat i markering.  
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Farvetilstande og farvevælger 
For at forstå, hvordan PSE arbejder med far-
ver, skal der lige terpes lidt tør teori. Det føl-
gende afsnit giver en introduktion til begre-
bet farvetilstande.  

RGB 
RGB er en forkortelse af Red, Green, Blue 
(rød, grøn og blå), hvilket er de tre grundfar-
ver et skærmbillede består af.  Skærmen in-
deholder tre strålerør, der håndterer hver sin 
farve. Når der vises et billede på skærmen, er 
dette opdelt i pixels. Pixels er de små punkter 
skærmbilledet består af. Hver enkelt pixels 
farve afgøres af de RGB-værdier, den har få-
et. 
Hver af de tre grundfarver kan have en værdi 
mellem 0 og 255, i alt 256 værdier. Hvis du 
prøver at gange de tre maksimalt opnåelige 
værdier med hinanden (256x256x256) får du 
resultatet 16.777.216 farver. Det omtales til 
daglig som 16,7 mill. farver. For at finde den 
rene blå farve skal du have denne kombinati-
on af de tre grundfarver: 0, 0, 255. Farven be-
står af 255 dele blå, 0 dele rød og 0 dele grøn. 
Du får den rene sorte farve med kombinatio-
nen 0, 0, 0. Hvis du ønsker at ramme grå far-
ver, skal du anvende ens værdier for alle tre 
grundfarver, for eksempel 100, 100, 100. RGB-
farvemodellen er dog ikke den eneste farve-
model, du vil komme til at støde på.  

HSB 
HSB er en forkortelse af Hue, Saturation og 
Brightness (Nuance, Mætning, Lysstyrke). 
Denne farvemodel anvendes ikke så tit som 
RGB. Modellen er baseret på, hvordan det 
menneskelige øje opfatter farver. HSB kan ses 
som en anden måde at behandle RGB-farver 
på. RGB er til gengæld en stramt logisk far-
vemodel. Når du skal indstille en farve efter 
HSB-modellen, skal du vælge en Hue-indstil-
ling mellem 0 og 255. Hue starter ved 0, hvil-
ket er rød og arbejder sig derefter igennem 

brun, gul, grøn, lyseblå, mørkeblå og lilla. 
Derefter bestemmer du mængden af farve 
ved hjælp af Saturation. Jo højere værdi, jo 
klarere og renere farve får du. Ved en lav 
værdi får du en mere eller mindre grå farve. 
Højeste Saturation-værdi er 100. Til sidst ind-
stilles Brightness. En høj værdi er lig med en 
lys farve. Om du bruger RGB- eller HSB-vær-
dier, er et spørgsmål om smag. HSB-farvemo-
dellen forholder sig ligesom RGB-modellen 
udelukkende til skærmfarverne.  

 
Color Picker-dialogboksen. Bemærk HSB og RGB-
felterne, hvor du direkte kan indtaste bestemte værdier 
for hver farvekanal 

Farvevælgeren 
Nederst i Tools-panelet finder du Color Picker, 
på dansk: farvevælgeren. Den sidstnævnte be-
tegnelse benyttes i dette hæfte. 

 

Color Picker. Feltet til venstre er Set 
Foreground Color (indstil forgrundsfarve).  
Til til højre Set Background Color (indstil 
baggrundsfarve). 

Den øverste af de to farveruder er Set Fore-
ground Color (forgrundsfarven). Den nederste 
er Set Background Color (baggrundsfarven). 
Baggrundsfarven er den farve, du får frem, 
hvis du sletter et udsnit af billedets Back-
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ground-lag. Med et klik på den lille buede 
dobbeltpil kan du bytte om på forgrunds- og 
baggrundsfarver. 

1. Klik på Set Foreground Color. I farvesøjlen 
i midten kan du vælge et overordnet far-
veområde. Derefter kan du i feltet til ven-
stre vælge den ønskede nuance af farven. 
Til højre for farvesøjlen finder du en ræk-
ke felter, hvor du kan indsætte forskellige 
farveværdier. Der er tre felter til HSB-
farverne, og samme antal felter til RGB-
farverne. Du skal nu prøve at indtaste 
værdierne for en rød farve i RGB-felterne. 

1. Indtast følgende værdier i de respektive 
felter: 240 (Red), 70 (Green) og 100 (Blue). 
Klik på OK-knappen. Indholdet i Set 
Foreground Color-feltet skifter til den valg-
te farve. 

Ønsker du at benytte websikre farver, skal du 
klikke i Only Web Colors-feltet. Det giver dette 
resultat: 

 
Color Picker med websikre farver. 
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Udgiv med Photoshop Elements 7 
PSE7 er et godt værktøj, når man vil udgive 
fotos og anden grafik på forskellig vis. Det 
kan omfatte webgrafik, webgallerier, video-
cd’er med slideshows, udskrifter og meget 
andet, herunder deciderede digitale fotobø-
ger. Grafik til tryk og grafik til web skal be-
handles meget forskelligt. Hvor der til tryk 
typisk skal bruges billedopløsninger på 200-
300 ppi eller eventuelt højere, kan webgrafik 
til sammenligning nøjes med en opløsning 
mellem 72 og 96 ppi. Det skyldes computer-
skærmens begrænsninger. 

Filstørrelser 
Computerskærme kan tilsyneladende godt 
vise grafik i høj opløsning, men det er isådan 
set snyd. Computerskærme kan nemlig mak-
simalt vise grafikken i 96 ppi. Den høje op-
løsning simuleres derfor. Den lave skærmop-
løsning har betydning, når du skal forberede 
billeder til et website. Fotos og anden grafik 
bør ikke fylde særlig meget. Årsagen er, at jo 
større en fil er, jo længere tid tager det, før-
end den dukker op på skærmen. De anvende-
lige filformater i forbindelse med websider er 
gif, jpg og png. Hvert enkelt af disse forma-
ter har sine plusser og minusser. På hæftets 
webside på www.bruselius.dk kan du down-
loade en oversigt over de vigtigste af de fil-
formater, som PSE7 understøtter. I det føl-
gende kan du lære, hvordan du gør dine bil-
leder klar til brug på websider. 

Gem til web 
Når et billede skal bruges til websider, skal 
det optimeres, det vil sige finjusteres, så både 
kvalitet og filstørrelse bliver så god som mu-
ligt. Her skal PSE7s Save for Web-funktion i 
brug. I denne dialogboks vises både original-
billedet og en simuleret optimeret version, 
baseret på de indstillinger, du foretager af 
transparens, antal farver, farvetabel og så vi-

dere. Det gør det muligt at prøve sig frem, 
indtil det bedst mulige resultat er fundet. I 
den første øvelse skal du prøve at gemme et 
billede i jpg-format.  

I den følgende øvelse gennemgås Save for 
Web-funktionen. 

1. Find og åbn BALLON.JPG.  

2.   Vælg Files-menuen > Save for Web. Det 
åbner en meget stor dialogboks – se ne-
derst på den næste side. 

Er billedet for stort til at blive vist i fuld stør-
relse i Preview-vinduerne, skal du gøre føl-
gende: Klik på forstørrelsesglasset øverst til 
venstre i dialogboksen. Tryk ALT ned, og klik 
på midten af et af de to Preview-vinduer et 
par gange eller tre. Dermed bliver hele bille-
det synligt. 

3. I den øverste højre del af dialogboksen 
finder du Preset-feltet, der indeholder for-
skellige forud fastlagte indstillinger. Bille-
det skal gemmes i jpg-format. Åbn rulleli-
sten, og vælg JPEG. Hver gang du skifter 
format, opdaterer Save For Web automa-
tisk Preview-vinduerne. 

4. Nu skal komprimeringsgraden vælges. I 
Compression quality-rullelisten under Pre-
set-rullelisten kan du vælge mellem fem 
standardindstillinger: Low, Medium, High, 
Very High og Maximum. Den mest præcise 
kontrol får du ved at vælge komprime-
ringsfaktoren i Quality-rullelisten. Indsæt 
værdien 100.  

5. Det er en god idé at slå Progressive-indstil-
lingen til. Denne indstilling bestemmer, 
hvordan billedet hentes ind i en browser. 
Er indstillingen slået fra, vil billedet dukke 
op bid for bid. Dette giver lidt ventetid, 
inden billedet vises helt. Progressive-ind-
stillingen lader billedet blive vist i først en 
grov udgave, der derefter gradvist bliver 
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mere og mere detaljeret. Det giver et ind-
tryk af aktivitet. Progressive-indstillingen 
påvirker kun filstørrelsen ubetydeligt. Slå 
Progressive til, hvis den ikke allerede er 
aktiv.  

6. Billedet er for stort til webbrug. Du kunne 
forinden have skaleret det ned via PSE7s 
Image Size-funktion, men det kan også 
klares i Save for Web-dialogboksen. Du 
skal bruge New Size-feltet i højre side af 
dialogboksen. Er Constrain Proportions 
(bevar proportioner) slået til, skal du blot 

fastsætte højde eller bredde. Det gøres en-
ten i pixels eller i procent. Indtast værdien 
180 i Bredde-feltet, og klik på Apply-knap-
pen. 

7. Klik på OK-knappen. Save Optimized As -
dialogboksen åbnes. Indtast et nyt filnavn, 
og klik på Gem-knappen. Billedet gem-
mes, og Save for Web-dialogboksen luk-
kes. Undgå at overskrive originalbilledet. 
Gem altid billedet med et nyt filnavn. Det 
kunne jo tænkes, at du skulle bruge origi-
nalbilledet i en anden sammenhæng.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Save for Web-dialogboksen. 
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TIP 

Er filstørrelsen stadig for stor, kan du åb-
ne originalbilledet igen og vælge en lavere 
komprimeringsfaktor. Brug absolut ikke 
det allerede komprimerede billede, da 
komprimeringen i så fald vil blive accele-
reret, hvilket kan give en særdeles grim 
forringelse af billedkvaliteten. Husk at 
gemme det komprimerede billede som en 
kopi – overskriv aldrig originalbilledet. 

 

Eksportér til gif 
I den foregående øvelse lærte du, hvordan du 
eksporterer et billede til jpg-formatet. Nu skal 
du prøve at eksportere til gif-formatet.  

1. Genåbn BALLON.JPG. 

2. Vælg Files-menuen > Save for Web. 

3. Vælg GIF i Optimized Fileformat-rullelisten. 

4. Vælg Adaptive i Color Reduction algorithm-
rullelisten. 

5. Interlaced er som standard slået fra. Funk-
tionen har det samme formål som jpeg-
formatets Progressive-funktion. Farvean-
tallet er sat til 256 farver, hvilket er det 
maksimale antal farver, formatet kan 
rumme. Antallet kan reduceres. Ved at 
begrænse antallet af farver, kan du frasor-
tere masser af nuancer i billedet.  

6. Klik på OK-knappen for at gemme billedet 
i gif-format. Du behøver ikke at taste et 
filnavn ind. PSE7 beholder det eksisteren-
de filnavn, men ændrer filtypen. Original-
billedet bliver således ikke overskrevet, da 
originalfilen var et jpg-billede. 

Farvemodeller 
Du kan anvende forskellige farvemodeller, 
når du arbejder med gif-formatet og png-8. 

• Perceptual beregner en tilpasset palet. Per-
ceptual anvender en farvepalet, der er ba-
seret på en vægtning af farver, der opfat-
tes bedre af det menneskelige øje. 

• Selective ligner Perceptual, men er baseret 
på prioritering af større farveflader og be-
varelse af websikre farver. Selective er 
standardindstillingen. 

• Restrictive Web  er en standard 216-farvers 
farvepalet, der svarer til både Windows’ 
og Mac OS’ 8-bits farvetabeller. De for-
skellige styresystemers standardfarver er 
beklageligvis ikke ens sat sammen. Derfor 
er det en god idé at anvende denne far-
vemodel. Dermed kan du være sikker på, 
at grafikken vises ens, uanset styresyste-
met. Tallet 216 lyder umiddelbart under-
ligt, men forklaringen er enkel. Tallet skyl-
des, at de første 40 farver ud af de 256 far-
ver er reserveret til styresystemet og 
browseren i fællesskab.  

• Adaptive bruges til at bevare den eksiste-
rende farvepalet som en låst palet. Palet-
ten kan dermed ikke opdateres. Adaptive 
er sammen med Restrictive (Web) det mest 
formålstjenlige valg i forbindelse med 
webgrafik.  

Transparency og Matte  
Gif- og png-formaterne kan arbejde med 
gennemsigtige (transparente) områder. Det er 
en fordel, hvis du anvender grafik med en 
uregelmæssig form, for eksempel logoer. Ved 
at bruge transparente områder, kan du place-
re grafikken på en webside og lade websi-
dens baggrund blive vist igennem de trans-
parente områder. Gennemsigtighed kan vol-
de problemer i forbindelse med billeder, hvor 
der er brugt udglatning. Baggrunden ses godt 
nok i browseren, men billedet har fået en så-
kaldt halo – en grim glorie. Ved en kombini-
nation af transparens og Matte kan du fjerne 
denne uønskede bivirkning. Matte skaber en 
slags simuleret transparens, der får tingene til 
at se korrekte ud. Jpg-formatet kan ikke ar-
bejde med transparens, men ved at forsyne et 
jpg-billede med en Matte-farve, som er den 
samme som baggrundsfarven på den web-
side, hvor billedet skal bruges, kan du skabe 
en illusion om, at billedet er delvist transpa-
rent. Matte kan udelukkende anvendes med 
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gode resultater på websider med en ensfarvet 
baggrund.  

1. Find og åbn PINKROSE.PSD. Billedet består 
af et lag med et transparent område. Dette 
er en forudsætning for, at Save for Web 
kan arbejde med transparens. 

2. Vælg File-menuen > Save for Web. 

3. Vælg png-8 i Optimized Fileformat-rulle-
listen. Dette format kan ligesom gif mak-
simalt anvende 256 farver. 

4. Når billedet indsættes på en webside, vil 
den valgte Matte-farve blande sig med de 
delvist transparente pixels i randen af bil-
ledets indhold, mens de 100 procent 
transparente områder bliver dækket af 
farven. Vælg farven Black i Matte-feltet. 
Bemærk, at Preview-vinduet til højre af-
spejler valget.  

5. Vælg Adaptive i Color Reduction algorithm-
rullelisten, og vælg 128 i Colors-rullelisten. 

6. Aktivér Transparency, hvis denne indstil-
ling ikke er aktiveret.  

7. Klik på OK-knappen. Vælg mappe, og klik 
på Gem-knappen. 

Online Gallery 
Det er populært og egentlig ikke særlig svært 
at lægge sine fotos ud på et websted. Det er 
en let og som regel billig måde at gøre sine 
fotos tilgængelige for familie og venner. Du 
kan enten vælge et af de mange websites, der 
tilbyder webfotogallerier – for eksempel 
Flickr.com – eller du kan lægge billederne ud 
på din egen hjemmeside. Det sidste kræver 
lidt mere arbejde, men har du en hjemmeside, 
så er det indlysende også at lægge et udvalg 
af sine billeder der. 

Skal websiderne laves helt fra bunden, bliver 
det dog hurtigt et uoverskueligt projekt. Et 
webfotogalleri er et websted, der indeholder 
både thumbnail- (miniatureudgaver) og fuld 
størrelse-versioner af de samme fotos. Du 
skal i denne øvelse prøve at fremstille et web-

fotogalleri, som du derefter kan overføre til 
din hjemmeside. 

1. Opret en ny, tom mappe på din harddisk. 
Kald den Webfotogalleri. 

2.  Klik på Create-knappen på i 
Full Editor. Create-panelet åbnes i højre 
side af skærmen med Projects-fanen åben. 

3.  Klik på Online Gallery. Det åbner Organi-
zers Online Gallery-vindue.   

 

Online Gallery-vinduet i Organizer. Udsnit. 
 

4. Her kan du klikke og trække billeder fra 
Photo Browser-vinduet over i galleriet. Du 
kan ændre på rækkefølgen i vinduet ved 
at klikke og trække billederne til den mest 
fordelagtige placering. Klik på Next-knap-
pen. 

5. Dette åbner trin 2. I Select a Category skal 
du vælge, hvilken type webside du vil ha-
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ve. Standardvalget er Interactive, men i 
dette tilfælde, skal du vælge Slideshow 
(diasshow). I Select a Template-feltet fin-
der du en række thumbnails (miniature-
udgaver) af mulige skabeloner til dit gal-
leri. Hver skabelon har sine fordele. Vælg 
skabelonen øverst til højre. Klik på Next-
knappen. Organizer viser denne dialog-
boks: 

 
Opbygningen af webgalleriet skrider frem. 

 

6. Online Gallery viser nu udseendet af dit 
webgalleri. Du kan afprøve det ved at 
klikke på pilene i skabelonen. I Online 
Gallery-panelet skal du nu angive titel på 
webgalleriet, en eventuel undertitel og 
eventuelt din e-mail-adresse. Klik på Next-
knappen. 

7.  Nu skal du angive et overordnet filnavn 
for galleriet. Indtast et gallerinavn i Gallery 
Name-feltet.  Klik eventuelt på Browse-
knappen for at vælge placering på din 
harddisk. Pr. automatik vil Organizer væl-
ge din DOKUMENTER-mappe. Klik på Next-
knappen. 

8. Nu gemmes galleriet, og sidste trin i op-
gaven åbnes. Du skal nu vælge, hvordan 
du vil publicere galleriet. Du kan vælge 
mellem disse tre muligheder: 

 
Hvordan skal galleriet  
publiceres? 

• Photoshop Showcase uploader dit galleri 
til Photoshop Showcase-onlineservicen. 
Dette kræver dog blot, at du enten melder 
dig til dette, eller hvis du allerede er med-
lem, så logger dig på. 

• My FTP giver dig mulighed for at uploade 
galleriet til dit eget website, hvis du har et. 
Her skal du holde øje med om din firewall 
blokerer for at du kan uploade. I givet fald 
skal denne konfigureres til at godkende 
forbindelsen til dit website.  

• CD/DVD giver dig mulighed for at brænde 
dit galleri på cd eller dvd. Når du klikker 
på CD/DVD bliver du bedt om at vælge 
brænderdrev samt om at indtaste et navn 
til disken. 

 

En side fra et færdigt webgalleri. 
 

Del dine billeder med andre  
Du kan dele dine billeder med andre på en 
række forskellige måder: webgalleri, pr. e-
mail, sende billeder til en mobiltelefon, bestil-
le print af billeder og lægge dem på cd eller 
dvd, eventuelt i form af slideshows. 

  Klik på Share-knappen. Dette åbner 
Share-panelet. Her kan du vælge, hvordan du 
vil dele et billede eller flere med andre.  
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Share-panelet. 

 

1. Klik på Photo Mail. Det åbner Organizer og 
Photo Mail-panelet. 

 
Photo Mail-panelet. 

2. Klik og træk et billede fra Photo Browser-
vinduet over i Items-feltet. Brug eventuelt 
plus- og minustegnene til at tilføje eller 
fjerne billeder fra feltet. Klik på Next-
knappen i bunden af panelet, når du er 
klar til næste trin. 

3.  Nu åbnes to felter: Message (tekstbe-
sked) og Select recipients (vælg modtage-
re). Indtast en eventuel tekstbesked i 
Messsage-feltet. Klik derefter på Edit reci-
pients in contack book-knappen. Det åbner 
Contact Book-dialogboksen. 

4. Contact Book-dialogboksen rummer flere 
valgmuligheder. Du kan vælge at overføre 
data fra dit mail-program eller du kan op-
rette en ny modtager. Du skal nu prøve 
det sidste. Klik på New Contact-knappen. 

 
Contact Book. 

 

5. Indtast nu de data, som du vil tilføje i Con-
tact Book. Som minimum skal du have 
navn og mail-adresse med. Klik på OK-
knappen for at tilføje modtageren. Det 
sender dig retur til Contact Book-dialog-
boksen. Klik på OK-knappen i denne.  

6. Klik i den tomme firkant ud for modtage-
ren i Select Recipients-feltet, og klik på 
Next-knappen. Derved åbnes Stationery & 
Layouts Wizard-dialogboksen. 
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Stationary & Layouts Wizard. 

 

7. Vælg en rammetype i vinduet til venstre, 
for eksempel Rectangle. Klik på Next Step-
knappen.  

8. I trin 2 (Step 2) kan du vælge baggrunds-
farve, fotostørrelse (Photo Size), tekststør-
relse, tekstfarve og skrifttype med mere. 
Når du har foretaget dine indstillinger, 
skal du klikke på Next-knappen. Dette åb-
ner en mail-besked via dit mail-program. 
Her kan du yderligere tilpasse mailen. 
Klik på Send-knappen. 

Udskrifter 
Selv om det er særdeles udbredt at dele sine 
fotos med andre via internettet, er et godt fo-
tografi gengivet på et godt stykke fotopapir 
stadig at foretrække for mange. Du kan ud-
skrive til alle slags udskriftsenheder, herun-
der laserprintere og inkjetprintere og på alle 
slags egnede papirtyper. Når du køber papir, 
bør du undersøge, hvilke typer papir og fa-
brikater der fungerer sammen med printeren. 
Papirtypen og papirkvaliteten har afgørende 
betydning for, hvor god udskriften vil blive.  

Kontrollér farverne bedre 
Farver, der ikke ser helt rigtige ud på udskrif-
ten, er tit forårsaget af indstillingerne i din 
printerdriver. Printerdriverens opgave er at 
styre udskriftsprocessen, men den gør det ud 
fra de valg, du foretager. Længere fremme i 

kapitlet, lærer du, hvordan du indstiller den 
bedst muligt, mens der i dette afsnit ses nær-
mere på billedernes farverum. PSE7 kan ar-
bejde med flere farverum, nemlig sRGB, 
Adobe RGB. 

sRGB 
Dette er den farvemodel, som anvendes af 
din skærm. Skal dine billeder anvendes på et 
website, bør de derfor have denne farvemo-
del. Den har dog nogle begrænsninger i for-
hold til Adobe RGB, idet den har det mindste 
farverum af de to. Derved ryger der en del 
nuancer på gulvet.  
Gråtonevarianten (Grayscale) hedder Gray 
Gamma 2.2.  

Adobe RGB 
Som nævnt ovenfor har Adobe RGB et større 
farverum end sRGB, og det gør dette farve-
rum velegnet til billeder, der skal udskrives. 
Du får nemlig betydeligt flere nuancer. Disse 
kan knapt nok skimtes på skærmen, men ved 
udskrifter vil forskellen være tydelig. Gråto-
nevarianten hedder her Dot Gain 20%. 

Indstil dit farverum 
I PSE7 kan du på forhånd indstille, hvilket 
farverum du vil arbejde med.  

1. Vælg Edit > Preferences > Color Settings. 
Dette åbner Color Settings-dialogboksen. 

 

Color Settings-dialogboksen. 
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2. Aktivér Always Optimize for Printing, hvis 
du som standard vil have PSE7 til at an-
vende Adobe RGB-farverummet. 

I Color Settings kan du også ændre farverum-
met til sRGB, hvis du har et billede der skal 
anvendes til skærmbrug. 

Printere er pudsigt nok sat op til at håndtere 
sRGB. Derfor skal du foretage dine egne ind-
stillinger i printersoftwaren.  

Udskriv et billede 
1. Find og åbn billedet SVANE.JPG. 

2. Vælg File-menuen > Print. Print-dialogbok-
sen åbnes. Se illustrationen nederst på si-
den. 

3. I Print Size-rullemenuen kan du eventuelt 
vælge en fastsat billedstørrelse, hvis bille-
det ikke skal udskrives i 100 procent stør-
relse (Actual Print Size). Vælg 10,2 x 15,2 

cm. Visningen i Preview-vinduet tilpasses 
dit valg.  

4. Du kan i stedet angive en præcis størrelse 
i Scaled Print Size-feltet, enten ved at an-
give en procent, billedet skal skaleres op 
eller ned til, eller ved at indtaste dimensi-
onerne direkte i Height- og Width-felterne.  

5. Ved at aktivere Border i Output-feltet kan 
du aktivere, at PSE7 udskriver en ramme 
omkring billedet. Det kan være smart, hvis 
billedet har lyse områder ud mod kanten.  

6. Color Management-feltet er vigtigt. Som 
standard er dette sat op til at lade printe-
ren styre farvekontrollen. Til standard-
brug er det også fint nok, men hvis du la-
ve et kvalitetsprint, skal du vælge ander-
ledes. Vælg Photoshop Elements Manages 
Colors. Nu vil det så være PSE7, der styrer 
forløbet og ikke printersoftwaren.

 

 
Print Preview-dialogboksen. 
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Color Management-feltet i Print-dialogboksen. 

 

7. Source Space-feltet angiver, hvilken far-
veprofil billedet har. Det vil være enten 
sRGB eller Adobe RGB. Rendering Indent-
rullelisten giver dig mulighed for at vælge 
forskellige indstillinger, som skal bruges, 
hvis farver i billedet falder uden for farve-
profilens rammer. Du har fire valgmulig-
heder: 

• Perceptual. Får PSE7 til at prøve at fasthol-
de sammenhængen mellem farverne, selv 
om det betyde at visse farver ændres lidt. 

• Saturation. Denne metode skruer op for 
farvemætningen, men er ikke særlig nøj-
agtig. Metoden er bedst egnet til specialef-
fekter og ikke egnet til almindelig udskrift 
af fotos. 

• Relative Colometric. Standardindstillingen. 
Denne indstilling fastholder farverne ved 
at ramme så tæt på billedets farver som 
muligt. Farverne vil være meget tæt på de 
farver, du ser på skærmen. Brug denne 
indstilling, når du skal udskrive fotos. 

• Absolute Colometrics. Denne indstilling 
simulerer en anden printer og andet papir. 
Kan kun anvendes i specielle korrektur-
sammenhænge. 

8. Når du har de ovenfor nævnte indstillin-
ger på plads, skal du have indstillet prin-
teren. Klik på Printer Preferences. 

 

9. Nu åbnes Egenskaber for ’DinPrinter’-dia-
logboksen. Dialogboksens udseende af-
hænger af den printer, der er valgt. I dia-
logboksen kan du vælge indstillinger for 
papirtype og papirformat, udskriftskvali-
tet, mulige farvekorrektioner og så videre. 
Vælg papirformat A4, og vælg papirtype.  

10. Afhængigt af din printer, skal du huske at 
slå printerens farvestyring fra. Ellers op-
står der konflikter mellem PSE7 og prin-
tersoftwaren. Har du en Epson-printer, 
skal du typisk klikke på Advanced- eller 
Avanceret-knappen, og derefter klikke på 
Ingen farvestyring. Har du en Canon-prin-
ter skal du sætte Farve/intensitet til Manuel. 
Herefter klikker du på Indstil, og markerer 
Ingen.   

11. Når du har foretaget de relevante indstil-
linger, skal du klikke på OK-knappen.  

12. Klik til sidst på Print-knappen i Print-dia-
logboksen. 

 
Forfatterens printer-dialogboks.  

 

13. Hvis du vil skære fotografiet til efter ud-
skriften, kan det være praktisk med lidt 
hjælp, så det bliver præcist. Slå Print Crop 
Marks (hjørneskæremærker) til. Udskriften 
forsynes med præcise hjørneskæremær-
ker, du kan bruge som hjælp, når billedet 
skal skæres til.  

14. Nu mangler du kun at klikke på Print-
knappen for at skrive billedet. Klik på 
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Print-knappen, hvis du gerne vil skrive bil-
ledet ud, ellers klik på Cancel-knappen.  

Kontaktark 
Det kan være en god idé at udskrive miniatu-
reversioner af fotos på kontaktark. Det vil gi-
ve dig et godt overblik over, hvilke billeder i 
en mappe du vil udskrive i fuld størrelse. 
Størrelsen af miniaturebillederne på kontakt-
arket afhænger af, hvor mange der skal være 
på arket. Har du flere billeder end et enkelt 
kontaktark kan rumme, opretter PSE7 auto-
matisk flere ark. Har du Full Editor-delen ak-
tiv, når du vil udskrive kontaktark, kræves 
der, at mindst et foto er åbnet. Du kan altid 
tilføje flere. 

1. I Full Editor skal du vælge File-menuen > 
Print. Print Preview-dialogboksen åbnes. 
Klik på Print Multiple Photos-knappen. Nu 
åbnes Organizer og Print Photos-dialog-
boksen. Har du allerede Organizer aktiv, 
skal du markere mindst et billede, og der-
efter File-menuen > Print. Dette åbner Print 
Photos-dialogboksen.  

 
Print Photos-dialogboksen. 

 

2. Vælg printer i Select Printer-rullelisten, 
hvis du har flere printere.  

3. I Select Type of Print-rullelisten skal du 
vælge Contact Sheet.  

4. I Select a Layout-sektionen kan du vælge 
mellem forskellige muligheder. I Columns-

feltet skal du vælge, hvor mange kolonner 
billeder der skal være på et ark. Jo flere 
kolonner, jo mindre bliver billederne. Du 
kan vælge mellem 1-9 kolonner. 4 er stan-
dardindstillingen. Behold denne. 

5. I Add a Text Label-feltet kan du vælge at 
lade programmet udskrive dato (Date), 
noter (Caption),filnavn (Filename) og side-
numre (Page Numbers). Slå alle fra.  

6. Klik på Add-knappen næsten nederst til 
venstre. Find og vælg de billeder, du vil 
have med på kontaktarket. Bemærk at 
hvis du vælger så mange billeder, at de 
ikke kan være på ét ark, kan det måske 
være en god idé at slå Page Numbers til i 
Add a Text Label-feltet.  

 
Et færdigt kontaktark. 

PSE7 giver flere muligheder for udskrifter i 
form af Picture Package og Labels (etiketter). 
Desuden indeholder programmet muligheder 
for at lave dine egne cd- og dvd-labels og ind-
læg til cd- og dvd-boksene samt postkort.  
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Billedpakke 
PSE7s Picture Package-funktion gør det mu-
ligt at fremstille ark med adskillige kopier af 
det samme billede på et enkelt ark, oven i kø-
bet i forskellige størrelser. Det kan minde en 
hel del om de fotosæt, som er velkendte i for-
bindelse med klassefotos og lignende. Du kan 
fremstille billedpakker ud fra billeder, du har 
åbnet eller ud fra indholdet af en mappe.  
I denne øvelse skal du prøve at fremstille et 
fotosæt - Picture Package.  

1. Find og åbn KAHLA.JPG.  

2. Vælg File-menuen > Print Multiple Photos. 

3. Nu skiftes der til Organizer, der samtidig 
åbner Print Photos-dialogboksen. 

4. Vælg Picture Package i Select Type of Print-
rullelisten.  

5. Vælg layoutet A4(1) L 89 x 127 (16) 17 x 24 
(4) 30 x 40 (4) 38 x 52. Det lyder som en 
gevaldig gang vrøvl, men det er i virke-
ligheden logik. Tallene i parentes angiver 
antallet af billeder i en bestemt størrelse, 
mens de øvrige tal angiver størrelsen. (4) 
38 x 52 betyder derfor: fire billeder i stør-
relsen 38 x 52 mm. L står for Large (= stor). 

6. Klik på Fill Page with First Photo. Nu fyldes 
arket i Preview-vinduet ud med de for-
skellige størrelser fotos. Dette gælder og-
så, hvis du har valgt at udskrive flere fotos 
via Picture Package. 

 
Billedpakke-dialogboksen. 

 

7. Klik på Crop to Fit, hvis du vil være sikker 
på, at billederne bliver indenfor printerens 
udskriftsområde. Hvis ikke, risikerer du, 
at der bliver ”skåret” af billederne i ud-
skriften.  

8. Vælg printer, og foretag de nødvendige 
indstillinger af printeren. Klik på OK-
knappen for at udskrive billedpakken. 

 
Den færdige billedpakke. De enkelte billeder kan nu skæ-
res ud, hvis man ønsker det. 

 

Det smarte ved Picture Package-funktionen 
er, at du sparer dyrt fotopapir. Bagefter skal 
du naturligvis skære de enkelte billeder ud, 
men du har stadig sparet penge.  

Photo Layout 
Ønsker du at dine billeder skal kunne ud-
skrives og præsenteres på en mere smart må-
de end blot ved en simpel udskrift, kan du 
med fordel anvende PSE7s Photo Book-funk-
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tion. Den kan aktiveres både via Full Editor 
og Organizer. I denne øvelse er Full Editor 
udgangspunktet. 

1. Find og åbn syv fotos, for eksempel fra 
mappen med øvelsesfilerne til dette hæfte, 
hvis du har downloadet disse. 

2.   Klik på Create-knappen, og vælg 
Photo Book i den menu, der åbnes.  Photo 
Book-dialogboksen åbnes. 

 

New Photo Layout-.dialogboksen. 

 

3. Klik på Choose Photo Layout-alternativ-
knappen. 

4. Vælg 3 Tilted i Left Page Layout-feltet. 

5. Foretag det samme valg i Right Page Lay-
out-feltet. 

6. Klik på Next-knappen nederst i panelet. 

7. Indtil videre er layoutet forholdsvis en-
kelt. Det skal gøres mere tiltalende. I 
Choose a Theme-feltet kan du vælge mel-
lem en stribe forskellige temaer. Disse va-
rierer stilistisk og farvemæssigt. Det er ik-
ke strengt nødvendigt at vælge et tema, 
men det kan være med til at sætte prikken 
over iét, alt afhængigt af smag og behag. 
Vælg Simple Soft Edge. 

8. Du skal nu angive antal sider (standarden 
er to), du vil oprette. Klik i Number of Pa-
ges-feltet, og indtast: 3 

9. Klik på OK-knappen. Layoutet bliver nu 
genereret og åbnes i Full Editor, og de åb-
ne billeder bliver samtidig sat ind i layou-
tet. Bemærk, at det første billede optager 
side 1, der således for sit eget layout. 

 
Nyt fotolayout – nu mangler der blot fotos. 

 

10. Selv om billederne er blevet tilpasset til 
rammerne, kan du selv foretage yderligere 
justeringer. Om hvert foto finder du en 
transformeringsramme. Den indikerer, at 
du kan skalere det enkelte billede, lige 
som du også kan rotere det. Tryk ENTER 
for at gennemføre ændringerne. 
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11. Du skifter til næste side ved hjælp af side-
vælgerknapperne nederst i dokumentvin-
duet:  

 
 

12. Fotolayoutet skal gemmes.Vælg File-me-
nuen > Save As. Save As-dialogboksen 
åbnes. Denne type filer gemmes i det nye 
format Photo Creation Format, der har fil-
typen pse. Indtast et filnavn til dokumen-
tet, og klik på Save-knappen.  
Behold billedet åbent. Det skal bruges i en 
fortsættelse af denne øvelse, hvor layoutet 
forbedres. 

 
Fotolayoutets side 2 efter lidt tilpasning. 

Forbedring af fotolayoutet 
Du kan forbedre dit layout yderligere ved at 
bruge løs af de mange funktioner, du finder i 
PSE7. For eksempel kan du skifte rammerne 
ud og indsætte en ny og mere livlig baggrund 
på siderne i dokumentet. 

1. Klik på Artwork-fanen i panelet.  

2. Aktivér side 1 i fotobogen i Photo Bin. 

3. Vælg Backgrounds i rullelisten til højre. 
Find og dobbeltklik på en baggrund, du 
synes vil passe. Baggrunden tilføjes nu din 
fotobog. PSE7 indsætter først baggrunden 
som selvstændigt lag og fletter det der-
næst sammen med Background-laget.  

4. Vælg den næste side i Photo Bin, og tilføj 
den samme baggrund. 

5. Rammerne kan også skiftes ud. Vælg Fra-
mes i rullelisten. Find og dobbeltklik på en 
ramme i feltet. Vælg eventuelt den samme 
ramme til alle siderne.  

6. Gem ændringerne i fotobogen.  

 
Siden efter ændring af baggrund og rammer. 

 

CD cover 
 I takt med at du opbygger en fotosamling 

– og måske også en samling af dine egne digi-
tale videoer – vil det være smart at brænde 
sikkerhedskopier på enten cd’er eller dvd’er. 
Cd’erne og/eller dvd’erne kan du passende 
forsyne med et omslag, der på den ene eller 
den anden måde viser, hvad der ligger af fo-
tos og videoer med mere på den pågældende 
”skive”. PSE7 er også her leveringsdygtig 
med en funktion, der gør udformningen af et 
cd- eller dvd-omslag meget nemmere. 

1. Markér et foto – for eksempel 
RAPSMARK.JPG fra mappen med øvelsesfiler 
– i Organizers Photo Browser-vindue.  

2. Klik på Create-knappen, og klik på More 
Options-knappen i det panel, der åbnes. 
Vælg CD Jacket. Projects-panelet åbnes nu 
i Full Editor.  

3. Vælg et tema i Choose a Theme-feltet.   
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4. Du skal nu vælge et layout i Choose a 
Layout-feltet. Vælg 1 Full Right.  

 
Project-panelet med CD Jacket åben. 

 

5. Nederst i venstre side af dialogboksen er 
valgmulighederne Autofill with Project Bin 
Photos som standard aktiv.  Slå denne fra, 
og klik på OK-knappen. 

6. Klik på Done-knappen. 

7. Nu oprettes cd-coveret, og forsidebilledet 
skal tilføjes. Træk RAPSMARK.JPg fra Photo 
Bin til det nye layout. Brug eventuelt sky-

dehåndtaget i layoutet til at justere bille-
dets størrelse. 

 
Cd-cover under udformning. 

 

8. Ønsker du at lægge en baggrund ind på 
coveret, skal du klikke på Artwork-fanen i 
panelet, vælge Backgrounds i rullelisten til 
højre, og der vælge baggrundsgrafik. 

9. Layoutet viser cd-coverets for- og bagside. 
Billedet er på forsiden, men bagsiden er 
blank. Den kan benyttes fornuftigt. Det vil 
jo være smart, hvis du også vidste, hvad 
der var på cd’en. Brug PSE7s tekstredska-
ber til at indsætte en titel oven i billedet på 
forsiden med for eksempel teksten: Ferie-
fotos 2007. Indsæt derefter yderligere 
tekstinformationer på bagsiden af coveret.  

10. Ønsker du at skifte billedet på forsiden 
ud, skal du blotklikke på det. Derefter kan 
du trække et andet billede ind på layoutet. 

11. Gem det færdige cd-cover, inden du ud-
skriver det. 

 
CD-cover klart til udskrift. 
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Slideshow 
Du kan fremstille slidehows til brug på skær-
men eller lægge et eller flere slideshows på en 
VideoCD (også kaldet VCD) med en menu, 
hvor du kan vælge, hvilket slideshow du vil 
se. En VCD kan afspilles i DVD-afspillere. Dit 
slideshow kan forsynes med tekst, musik og 
smarte transitions (billedovergange).  PSE7s 
slideshow-funktioner er i øvrigt ikke ændret 
særligt i de sidste tre versioner af program-
met. Du skal nu lære at fremstille et simpelt 
slideshow. 

1. Det kan være praktisk først at vælge de fo-
tos, der skal inkluderes i slideshowet. Åbn 
Organizer. Du kan senere fravælge fotos og 
tilføje nye, hvis du ønsker det. Du kan og-
så lade være med at vælge fotos på nuvæ-
rende tidspunkt og vente med at vælge 
dem længere fremme i processen. Hvor-
dan du vælger fotos senere, vises i punkt 6 
i denne øvelse. I dette eksempel gås der 
ud fra fotos, der er valgt fra start. 

2. I Organizer kan du udvælge dine fotos på 
flere måder. I Photo Browser markerer du 
de fotos, du ønsker at medtage. Det gør du 
ved at klikke på et foto, trykke CTRL og 
holde tasten nede, mens du markerer de 
øvrige fotos. Ønsker du at skabe et slide-
show ud fra et Album (samling), skal du i 
stedet aktivere denne i Organize-paletten. 
Derved vises der kun billeder fra denne 
samling. Programmet vil da gå ud fra at 
alle filer i samlingen skal inkluderes. 
I dette eksempel anvendes fotos fra de 
øvelsesfiler, der hører til hæftet. 

3.   Klik på Create-knappen, og klik 
på Slideshow-knappen i Projects-panelet. 
Slide Show Preferences-dialogboksen åb-
nes. Dermed aktiveres Organizer. 

 
Slideshow Preferences-dialogboksen. 

 

4. I Static Duration-feltet skal du indstille, 
hvor længe et dias skal vises. Sæt tiden til 
7 sekunder.  

5. Transition-feltet benyttes til at vælge mel-
lem forskellige overgangseffekter, når der 
skiftes fra et billede til det næste. Varighe-
den af en overgangseffekt kan indstilles i 
Transition Duration-feltet lige neden under. 
Standardindstillingen er 2 sekunder. Be-
hold denne.  

6. I Background Color kan du vælge en bag-
grundsfarve til dit slideshow. Sort er stan-
dardfarve. Behold denne. Hvis du vil ha-
ve, at billederne skal beskæres, så de pas-
ser til diasstørrelsen, skal du aktivere 
Landscape Photos og Portrait Photos. Hvis 
du ikke slår disse to funktioner til, bliver 
billederne vist i fuldt omfang. Klik på OK-
knappen. 
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7. Nu åbnes Slide Show Editor-dialogboksen. 
Se næste side. Billederne, du markerede, 
vises som thumbnail-versioner i det ne-
derste felt i dialogboksen. Brug det vand-
rette rullepanel til at navigere med, hvis 
der er flere billeder end, vinduet kan vise. 
Rækkefølgen er i første omgang ligegyl-
dig, da du bagefter kan flytte rundt på bil-
lederne. Ønsker du at fjerne et foto fra sli-
deshowet, skal du højreklikke på dets 
thumbnail og vælge Delete Slide i gen-
vejsmenuen. 

8.  Du kan tilføje fotos til dit slide-
show. Klik på Add Media-knappen, og 
vælg for eksempel Photos and Videos From 
Folder (fotos og video fra mapper) for at 
vælge de ønskede fotos fra en mappe. Det-
te åbner Choose Your Photo and Video Fi-
les-dialogboksen. Find eventuelt en map-
pe, der indeholder billeder, du vil inklu-
dere i et slideshow. Markér i så fald bille-
derne, og klik på Åbn-knappen.  

9. Vil du gennemse dit slideshow på fuld 
skærm, skal du klikke på Full Screen Pre-
view-knappen for at gennemse dit slide-

show. Det første billede åbnes. Slidesho-
wet afspilles en enkelt gang. Du kan af-
bryde visningen ved at trykke ESC.  

Du kan i stedet ”nøjes” med at se slideshowet 
i Preview-vinduet i Slide Show Editor. Klik på 
Play-knappen i videopanelet lige under Pre-
view-vinduet. 

 
Play-knappen vist i cirklen. 

10. Klik på pauseknappen for at stoppe vis-
ningen. 

11. I det nederste vindue i Slide Show Editor 
kan du klikke og trække billederne rundt i 
rækkefølgen samt tilføje eller ændre bil-
ledovergange (transitions). Du skal nu 
prøve det sidste. Mellem hvert billede fin-
der du dette felt: 

 

Udseendet af feltet kan være anderledes, 
hvis du har valgt en anden billedover-
gang end standardindstillingen. 

 

Slide Show Editor. 
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Klik på den lille pil i feltet. Derved åbnes en 
menu, hvor du kan vælge en anden billed-
overgang. På grund af den sorte baggrund 
kan den være lidt svær at se før end, du hol-
der musemarkøren over ikonet. Vælg Center 
Shape (Shape=figur). Nu ser ikonet sådan ud: 

 
 

12. Den valgte transition kan indstilles yderli-
gere. I Properties-paletten vises dels den 
valgte transition, dels Shape-feltet, hvor 
du kan ændre figurens form. Klik på pilen 
i feltet, og vælg en anden figur, for eksem-
pel Diamond. 

 
Redigering af overgangseffekt. 

 

13. Klik på Play-knappen for at afprøve slide-
showet igen.  

14. Du kan tilføje tekst til hvert enkelt dias i 
slideshowet. Klik på Text-knappen i Pro-
perties-paletten. Derved får du adgang til 
at vælge en række forud definerede tekst-
typografier.  Dobbeltklik på den tekstty-
pografi, du vil bruge. Derved åbnes Edit 
Text-dialogboksen. 

15. Indtast den ønskede tekst, og klik på OK-
knappen. 

 
 

16. Tekstfeltet kan trækkes til den placering 
på billedet, du ønsker, lige som du kan 
ændre på skrifttype, skriftfarve og skrift-

størrelse ved hjælp af tekstredskaberne i 
Properties. 

Nu er slideshowet ved at være klart. Afprøv 
eventuelt slideshowet igen for at kontrollere 
om alt nu er, som du vil have det. 

1. Nu skal dit slideshow gemmes. Klik på 
Save Project-knappen. Denne dialogboks 
åbnes: 

 
 

2. Indtast et filnavn i Name-feltet, og klik på 
Save-knappen. Dermed gemmes en redi-
gerbar version af dit slideshow. 

3.  Du skal nu vælge et slutformat, 
der afhænger af, hvad du skal bruge det 
til.  
Dette vil ikke overskrive den redigerbare 
version, du lige har gemt, men blive gemt 
som en selvstændig fil. Klik på Output-
knappen. Slideshow Output-dialogboksen 
åbnes. 

 
 

4. Du kan gemme slideshowet som en fil, 
brænde det direkte på en cd, sende det 
som e-mail eller vælge at vise det på et tv, 
hvis du bruger Windows XP Mediacenter 
Edition eller Media Center i Windows 
Vista. Slideshowet kan gemmes som en 
digital videofilm ved at vælge Movie File. 
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Det kan også gemmes i pdf-format. Klik 
på PDF File. 

5. I File Settings-feltet kan du angive, hvor 
store dias, dit slideshow skal indeholde. 
Standardindstillingen er Small (800 x 600). 
Vælg Medium (1024 x 768). Loop er som 
standard slået til. Denne indstilling sørger 
for, at slideshowet automatisk starter for-
fra, når det er gennemspillet. Ønsker du 
ikke denne mulighed, kan du med et klik 
slå dette fra. Manual advance skal du slå 
til, hvis du selv vil bestemme, hvornår det 
næste billede i showet vises. Funktionen 
skal ikke bruges i dette eksempel. Vil du 
gennemse slideshowet, når det er blevet 
genereret, skal du slå View Slide Show After 
Saving til. Slå denne funktion til. 

6. Klik på OK-knappen for at gemme slide-
showet. Save Slide Show As PDF-dialog-
boksen åbnes. Vælg placering, og indtast 
et filnavn, for eksempel Mit slideshow 

7. Klik på Save-knappen. Slideshowet bliver 
nu genereret. Bemærk at dette, afhængigt 
af antallet af billeder, kan tage nogen tid.  

8. Når slideshowet er færdigt, åbnes denne 
dialogboks: 

 
 

9. Du kan nu vælge at inkludere slideshowet 
i kataloget i Organizer. Dermed bliver du i 
stand til at åbne det direkte fra Organizer. 
Klik på Yes-knappen, hvis du ønsker det. 

VideoCD 
Det vil ofte være rart at se sine slideshows på 
sit tv. Dermed bliver der brug for en Video-
CD.  I denne øvelse lærer du, hvordan du 
fremstiller en VideoCD. 

1.   Klik på Create-knappen, og klik 
på  More options i Projects-panelet. Vælg 
VideoCD with menu i den menu, der åbnes. 

Create a VCD with Menu-dialogboksen åb-
nes.  

2. Hvis du gemte slideshowet fra den fore-
gående øvelse, vil Create a VCD with Me-
nu-dialogboksen have importeret dette. 
Klik på Add Slide Shows-knappen for at 
hente flere slideshows. 

 

Create a VCD with Menu-dialogboksen. 
 

3. Vælg eventuelt flere slideshows, og klik 
på OK-knappen. 

4. I Video Options-feltet finder du to valgmu-
ligheder: NTSC og PAL. De fleste europæi-
ske lande anvender PAL-tv-standarden. 
Kan din dvd-afspiller også vise NTSC-
dvd’er, er valget for så vidt ligegyldigt, 
men er du ikke sikker, så vælg PAL. Klik 
på PAL.  

5. Nu skal cd’en brændes. Klik på Burn-
knappen, hvis du vil brænde en cd nu. 
Spring dette punkt over, hvis du ikke lige 
nu ønsker at brænde en VCD.  Læg en cd i 
brænderen/cd-drevet, og klik på Burn-
knappen. Nu genereres der en WMV-fil og 
dernæst åbnes Burn-dialogboksen, hvor du 
skal vælge din brænder, samt hvilken ha-
stighed du vil brænde cd’en med. Klik på 
OK-knappen for at brænde cd’en. 

Bemærk, at PSE7 har sit eget brænderpro-
gram indbygget. Du behøver derfor ikke at 
aktivere dit eget brænderprogram. 

Husk at afprøve video-cd’en i din dvd-afspil-
ler. 
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Panoramafoto 
Panoramabilleder er temmelig populære. 
Meget lange billeder sat sammen af flere fotos 
optaget samme sted, men lidt forskudt for 
hinanden. PSE7’s PhotoMerge-funktion gør 
det muligt at fremstille panaromabilleder.  

I den følgende øvelse skal du sammensætte 
en stribe overlappende billeder til et panora-
mabillede.  For nemheds skyld bruges bare to 
billeder, men du kan arbejde med væsentligt 
flere. 

1. Vælg File-menuen > New > Photomerge 
Panorama. Denne dialogboks åbnes: 

 
Vælg de billeder, der skal indgå i panoramaet. 

 

2. Klik på Browse-knappen for at hente og 
tilføje billeder. Vælg billederne PAN1.JPG 
og PAN2.JPG. Klik på OK-knappen. 

3. Du kan vælge mellem forskellige måder at 
producere dit panorama på. Det gør du i 
Layout-feltet. Som standard er Auto slået 
til. Behold denne indstilling. Klik på OK-
knappen. 

De øvrige valgmuligheder i Layout-feltet be-
nytter forskellige metoder til at fremstille dit 
panoramabillede: 

• Perspective. Har du valgt mindst tre bille-
der, vil PSE7 bruge det midterste billede 
til at justere de andre billeder efter. Blandt 

andet bruges Skew og andre Transform-
funktioner. 

• Cylindrical. Ofte vil fremstilling af et pano-
rama resultere i, at motivet på billedet vil 
ligne en butterfly. Cylindrical retter dette 
problem. 

• Reposition Only. PSE7 overlapper billeder 
og blander disses eksponering. Der ænd-
res ikke noget ved perspektivet. 

• Interactive Layout. Giver dig mulighed for 
selv manuelt at placere billederne i for-
hold til hinanden. Funktionen åbner et 
vindue, der minder om Photomerge-dia-
logboksen i tidligere udgaver af PSE7. 

4. Photomerge åbner nu billederne, finder ud 
af, hvor de skal overlappes og lægger dem 
sammen i et nyt billede.  

5. Billederne er automatisk sat på plads, så 
de passer sammen. Klik på OK-knappen. 

 
Udsnit af det fremstillede panoramabillede. Bemærk, at 
det ikke er skåret helt til i kanterne. 

 

6. Billedet mangler stadig at blive skåret til, 
inden du kan gemme det. I billedet er der 
en række bare pletter, der skyldes at de 
enkelte billeder ikke passer hundrede pro-
cent sammen. Derfor skal du foretage en 
beskæring af billedet. Klik på Crop Tool. 

7. Markér det ønskede udsnit, og tryk 
ENTER. Derefter kan du gemme billedet. 
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TIP 

Når du skal tage billeder til et panorama, 
skal du sikre dig, at de overlapper hinanden 
med omkring 30 procent. Dermed har du 
dækket dig ind, så du har rigeligt at ”lappe” 
billederne sammen med. Brug – hvis muligt 
– stativ eller et fast underlag til kameraet. På 
den måde holder du kameraet i nogenlunde 
den samme højde hele tiden. 

 

Photomerge producerer billeder med lag – et 
for hvert af de billeder, der er grundlaget for 
panoramaet. Du kan gemme billedet i psd-
formatet med bibeholdelse af lagene. Ellers 
gem det i jpg-formatet eller eventuelt tiff-for-
matet. Bemærk dog, at tiff-formatet også gi-
ver mulighed for lag.  

 

 

 

 

 

Færdigt arbejde.
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Hold orden med Organizer – del 2 
I et hæfte på 80 sider bliver der ikke plads til 
alt det, der også er rart at vide, for eksempel 
om Organizer. I dette kapitel finder du det 
materiale om Organizer, som måtte udelades 
af hæftet ’Photoshop Elements 7’. 

Face Tagging 
Face Tagging er en teknik, der finder fotos 
med personer, og derefter åbner et vindue, 
der viser resultaterne. Face Tagging-teknik-
ken fungerer ikke lige effektivt, må jeg straks 
tilføje. En så kompliceret søgemetode må 
nødvendigvis være svær at få til at fungere 
helt præcist. PSE7 søger efter alt, hvad der 
ligner ansigter, og derfor kan resultaterne ud-
mærket vise billeder med helt andre motiver. 
Baggrunden er naturligvis, at Adobe mener, 
at det er sandsynligt at brugerne vil ’tagge’ 
familie og venner. Dermed skulle det blive 
lettere at finde alle billeder af ens arvetante.  

1.  Klik på Find Faces for Tagging-knap-
pen i Keyword Tags-paletten. Organizer sø-
ger nu igennem alle billeder og viser re-
sultatet i dette vindue: 

 
Face Tagging i fuld gang. Blandt resultaterne er et leo-
pardhoved, et hoved fra en statue samt nogle billeder, 
hvor der overhovedet ikke optræder levende væsener. 

2. Du fjerner de billeder, der ikke passer ind, 
ved at markere dem og klikke på Don’t tag 
selected item(s)-knappen. 

 
 

3. Klik på Done-knappen, når du er færdig 
med at finpudse dine valg.  

Overvåg mapper 
I Organizers File-menu finder du Watch Fol-
ders-funktionen. Denne funktion kan gøre det 
meget lettere for dig at holde styr på nye bil-
leder. Funktionen overvåger alle de mapper, 
du beder programmet om at holde øje med. 
Hver gang der lægges nye billeder ind i en 
overvåget mappe, bliver billedet registreret af 
Organizer og dermed betydeligt lettere at fin-
de frem til senere. 

1. Vælg File-menuen > Watch Folders. Watch 
Folders-dialogboksen åbnes. 

 
Overvåg udvalgte mapper med Watch Folders.  
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2. Klik på Add-knappen. Dette åbner Angiv en 
mappe-dialogboksen, hvor du kan vælge 
de mapper, der skal overvåges.  

3. Som standard er Notify Me-alternativknap-
pen aktiveret. Denne funktion sørger for, 
at der åbnes en dialogboks, når Watch  
Folders har fundet nye filer i en overvåget 
mappe. Dialogboksen indeholder informa-
tion om, hvilke billeder der er fundet, og 
hvor de er placeret. Også eventuelle un-
dermapper til de valgte mapper vil blive 
automatisk overvåget. Du efterfølgende 
selv afgøre om, billederne skal registreres i 
Organizer. Du kan i stedet vælge at klikke 
på Automatically Add Files to Organizer-
alternativknappen. Funktionen tilføjer au-
tomatisk de fundne filer til Organizer, 
uden at du får nærmere besked. Vælg den 
løsning, du ønsker. Du kan altid ændre 
indstillingen ved at åbne Watch Folders 
igen. Klik på OK-knappen, når du har fo-
retaget dine valg.  

Åbn billeder til redigering 
Ønsker du at redigere et eller flere importe-
rede billeder, skal du markere de ønskede bil-
leder, og klikke på Editor-knappen i øverste 
højre hjørne. Det åbner en lille menu, hvor du 
skal vælge den editor, du ønsker at benytte. 
Derefter åbnes den valgte editor med de 
markerede billeder åbne. 

 
Vælg editor. 

Fotoalbum 
Ved hjælp af Albums og Smart Albums gør 
Organizer det muligt at oprette fotoalbummer 
på tværs af billedfilernes placering. Det 
samme billede kan oven i købet indgå i flere 
albummer. Et album kan eventuelt bestå af 
billeder fra en ferie samtidig med at nogle af 
billederne også indgår i et album af fotos af 
bygninger, børn eller landskabsfotos. Du kan 

desuden oprette grupper af albummer, for 
eksempel med samme tema.  

Du kan senere overføre albummet til en Vi-
deoCD eller oprette det som et slideshow. 
Læs mere om VideoCD’er og slideshows i 
materialet til hæftet. Materialet kan down-
loades fra www.bruselius.dk. Photo Browser 
anvendes til at vælge de fotos, som du vil 
medtage i albummet. Den følgende øvelse vi-
ser dig, hvordan du gør dette. 

1. Markér de ønskede fotos i Photo Browser-
vinduet, eller importér dem til det aktive 
katalog.  

2.  Klik på New-knappen i Organize-palet-
ten til højre, og vælg New Album i den me-
nu, der åbnes. Dette åbner denne dialog-
boks: 

 

Create Album-
dialogboksen. 

 

3. Indtast et navn til albummet, for eksempel 
Landskaber, og klik på OK-knappen. 
Dermed tilføjes albummet i Albums-
paletten og optræder som et ikon. Nu skal 
du tilføje billederne. 

4. Klik på Show All-knappen for at vise alle 
billeder, der er hentet ind i Photo Browser-
vinduet. 
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5. Gør derefter følgende: Enten klik og træk 
et foto fra vinduet over på albummets 
ikon. Eller træk albummets ikon over på 
det ønskede foto i Photo Browser-vinduet. 
I begge tilfælde indsættes fotoet i album-
met. 

6. I Photo Browser-vinduet markeres billeder, 
der er inkluderet i et album, med dette 
ikon, placeret lige under billedets højre 
hjørne: 

 

Foto tilknyttet et 
Album – markeret 
med det lille grønne 
ikon nederst til høj-
re. 

 

 

Ønsker du at tilføje billeder, der ikke vises i 
Photo Browser-vinduet, kan du for eksempel 
åbne flere billeder eller et andet katalog, hvis 
du har oprettet flere. 

1. Vælg File-menuen > Get Photos > From 
Files and Folders.  

2. Åbn det eller de billeder, du vil medtage i 
albummet, og tilføj dem til dette. 

Smart Albums 
Smart Albums er en udvidet udgave af Al-
bums-funktionen. Forskellen er, at mens Al-
bums ”kun” indeholder billeder, giver Smart 
Albums dig mulighed for at lave albummer 
ud fra bestemte kriterier, som du angiver.  

1.  Klik på New-knappen i Organize-palet-
ten til højre, og vælg New Smart Album i 
den menu, der åbnes. Dette åbner denne 
dialogboks: 

 
 

2. Indtast et navn til dit Smart Album i Na-
me-feltet. 

3. I rullemenuen til venstre angiver du, om 
du vil søge ud fra filnavn, filtype, album-
navn, nøgleord, kortplacering eller et stør-
re udvalg af mere tekniske oplysninger, 
for eksempel kameratype. 

4. I rullemenuen i midten angiver du, hvilket 
søgekriterium der skal anvendes: Is (lig 
med), Starts with (begynder med) Ends with 
(slutter med), Contains (indeholder) og 
Does not contain (indeholder ikke). I rul-
lemenuen til højre kan du derefter angive 
det nøjagtige søgeord. Klik på OK-knap-
pen for at oprette dit Smart Album. 

Slet billede fra album 
Vil du fjerne et billede fra et album, skal du 
højreklikke på det lille orange ikon under bil-
ledet i Photo Browser-vinduet, og derefter 
klikke på Remove from ’albummets-navn’. 

Åbn et album fra Albums-paletten 
Dobbeltklik på det ønskede album i Albums-
paletten, eller klik på det tomme felt til ven-
stre for albummet. Dermed markeres album-
met med et ikon i form af en kikkert. Ikonet 
viser, hvilken album der er aktivt. Vil du ak-
tivere et andet album i paletten, skal du blot 
dobbeltklikke på dette. 
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Fjern røde øjne i Photo Browser 
Også i Photo Browser kan du manuelt fjerne 
røde øjne på fotos.  

Vælg et eller flere fotos, og vælg Edit-menuen 
> Auto Red Eye Fix. Eventuelle røde øjne bli-
ver nu fjernet fra de markerede fotos. Be-
mærk, at Funktionen selv finder ud af om, 
der er anvendt flash. Hvis ikke, åbnes denne 
dialogboks: 

 
Der var ikke brugt flash i valgt. Derfor ”afstår” Auto 
Red Eye Fix fra at bearbejde billedet. 

SmartFix via Organizer 
Smart Fix-funktionen kan anvendes via Orga-
nizer.  

Vælg et eller flere fotos, og vælg Edit-menuen 
> Auto Smart Fix. Billedet – eller billederne – 
bliver nu justeret. 

Fotos i datoorden 
Ønsker du at se de åbne fotos i datoorden i 
Photo Browser, skal du vælge enten Date (Ne-
west First), eller Date (Oldest First) i Værktøjs-
linjen i Photo Browser-vinduet. 

 

Stack 
Fotos, der ligner hinanden meget, det vil sige 
samme motiv taget ved samme lejlighed, fyl-
der nemt i oversigten. Organizer kan stakke 
disse, således at du i oversigten kun ser et af 
dem. Et ikon viser, at der er tale om en stak 
næsten ens fotos. Denne stak kan til enhver 
tid åbnes og gennemgås igen, ligesom den 
kan ophæves. Dette kan gøres på to måder. 

1. Du kan lade PSE7 finde og stakke de fotos, 
der ligner hinanden meget. Tryk CTRL+A 

for at markere alle fotos i Photo Browser-
vinduet.  

2. Vælg Edit-menuen > Stack > Automatically 
Suggest Photo Stacks. Dermed findes alle 
billeder, der ligner hinanden. Denne dia-
logboks åbnes: 

 
Forslag til Stacks. 

Du kan nu vælge at bruge de fundne mulig-
heder eller afvise en eller flere af disse.  

3.  Du sletter et forslag ved at 
klikke på Remove Group-knappen ud for 
forslaget. 

4. Når du er tilfreds med resultatet, skal du 
blot klikke på Stack All Photos-knappen. 
De ønskede stakke oprettes. 

Du kan i stedet markere de fotos, du ønsker 
stakket. Derefter skal du vælge Edit-menuen 
> Stack > Stack Photos. 

Få dit billede på landkortet 
Tidligere i dette kapitel nævnte jeg i forbin-
delse med nøgleord muligheden for at place-
re sine billeder på et landkort. Denne funkti-
on er baseret på kortmateriale fra Yahoo. Du 
kan ud over via Keyword Tag-paletten også 
lægge et hvilket som helst foto i Photo Brow-
ser-vinduet på landkortet. 

1. Højreklik på et billede, og vælg Place on 
Map i den genvejsmenu, der åbnes. Dette 
åbner denne dialogboks: 
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2. Indtast adressen. Det er ikke påkrævet at 
angive gade/vej og husnummer, men i 
mange tilfælde kan kortfunktionen faktisk 
godt finde en nøjagtig adresse. Klik på 
Find-knappen. Denne dialogboks åbnes: 

 
Place on Map fandt det angivne. 

3. Klik på OK-knappen i Look Up Address-
dialogboksen, hvis lokationen stemmer 
med det, du ønsker. Endnu en dialogboks 
åbnes. Her skal du blot klikke på OK-
knappen.  

4. Map-vinduet åbnes nu i venstre side af 
skærmen, og der placeres en kortnål, der 
hvor programmet mener, at adressen fin-
des. 

5. Brug Move-knappen til at justere placerin-
gen. Hand-knappen giver dig mulighed for 
at navigere rundt i kortet. Du kan desuden 
zoome ind eller ud på kortet.  

6. Et klik på Map-knappen giver dig mulig-
hed for alternativt at bruge satellitkort el-
ler hybridkort. 

 
Betjeningspanelet i Map-vinduet. Fra venstre Zoom In, 
Zoom Out, Hand Tool og Move-knapperne. Yderst til 
højre Share-funktionen. I nederste række til højre Map-
knappen, der giver dig et mulighed for at vælge kortty-
pe, enten Hybrid- eller Satellite-kort. Hybrid er en blan-
ding af almindeligt kort og satellitkort. 

 

Om funktionen kan finde alle adresser, er nok 
usikkert, men den har kunnet finde min 
adresse, og her er der tale om en lille stations-
by. Det betyder, at du i mange tilfælde kan 
placere billedet nærmest på gadeniveau. 
Funktionen er dog ikke lige pålidelig hver 
gang. 

 

Kortnålen viser, 
hvor billedet er 
blevet placeret. 

 

 

Vis på kort 
Højreklik på billedet, og vælg Show on Map i 
den genvejsmenu, der åbnes. 

Slet fra kort 
Højreklik igen på billedet, og vælg Remove 
from Map i den genvejsmenu, der åbnes. 

 
 



 

 49  For laget  L ibr i s  

 
 
 
 

Filnavn: EkstramaterialePSE7.doc 
Udskrevet: 05.02.09 11:14  Skabelon: libris2005.dot 

Tips og tricks 

Kontrast – alternativ metode 
Ved at bruge PSE7s blandingstilstande kan 
du hurtigt tilføre et billede en klart forbedret 
kontrast.  

1. Find og åbn Det store træ.JPG. 

2. Højreklik på Background i Layers-paletten, 
og vælg Duplicate Layer i den genvejsme-
nu, der åbnes. Duplicate Layer-dialogbok-
sen åbnes. Klik på OK-knappen i denne. Et 
nyt lag med en kopi af Background opret-
tes. 

3. Med det nye lag aktivt, vælg Overlay i Set 
the blending mode for the layer-rullelisten. 

4. Kontrasten bliver nu ret voldsom. Brug 
skydehåndtaget i Opacity-feltet til at juste-
re gennemsigtigheden af det nye lag. Sæt 
indstillingen til 60%. Dermed ser det langt 
bedre ud. 

Hvis du vil bevare det originale billede, skal 
du huske at gemme den nye version med et 
nyt filnavn. 

 
Før. Udsnit. 

 
Efter brug af Overlay. Udsnit. 

 

Screen og Multiply 
En helt enkel metode til at ændre belysning af 
et billede anvender blandingstilstandene 
Screen og Multiply. De vælges fra Blending 
mode-rullemenuen i Layers-paletten. Meto-
den er brugbar ved underbelyste eller for lyse 
fotos. I det følgende vises, hvordan et billede 
gøres lysere. 

1. Tryk CTRL+A for at markere hele billedet. 
Tryk CTRL+C for at kopiere det markere-
de.  

2. Tryk CTRL+D for at ophæve markeringen. 
Tryk CTRL+V for at indsætte kopien. Den 
indsættes automatisk som et nyt lag. 

3. Vælg det nye lag i Layer-paletten ved at 
klikke på det. Vælg Screen i rullelisten 
øverst til venstre i Layers-paletten. Det 
ændrer belysningen. Er det blevet for lyst, 
kan du reducere opaciteten (tætheden) 
ved hjælp af skydehåndtaget i Opacity-
feltet. Er billedet derimod stadig lidt for 
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mørkt, kan du indsætte endnu en kopi på 
et nyt lag, og vælge Screen en gang til. 
Metoden er ikke egnet til fotos med meget 
højlys. 

På lignende måde kan du gøre et for lyst bil-
lede mørkere. Du skal anvende samme frem-
gangsmåde som vist ovenfor, dog med den 
væsentlige forskel, at du her skal erstatte 
Screen med Multiply. 

Defringe Layer 
Denne funktion anvendes i forbindelse med 
lag og markeringer. Hvis du eksempelvis har 
markeret et emne på ét billede og kopieret det 
ind som et nyt lag på et andet billede, vil du 
ofte kunne se noget, der kan minde om en 
rand omkring den indsatte kopi. Det er pixels 
omkring markeringen, der er blevet medtaget 
i kopien. At undgå dette kræver en meget 
præcis markering. Det kan i de fleste tilfælde 
klares med Defringe Layer-funktionen.  

1. Find og åbn KAT.JPG. 

2. Markér katten, og tryk CTRL+C for at ko-
piere det markerede. Du kan i stedet væl-
ge Edit-menuen > Copy. 

3. Find og åbn BAGGRUND.JPG. 

4. Tryk CTRL+V for at indsætte det kopiere-
de. Der vil med stor sandsynlighed være 
en rand af uønskede pixels omkring den 
indsatte kopi. Zoom ind på billedet; det er 
små detaljer, det drejer sig om.  

5. Vælg Enhance-menuen > Adjust Color > 
Defringe Layer. Dette åbner Defringe Layer-
dialogboksen. 

 
Defringe Layer-dialogboksen. 

 

6. Du skal nu bestemme, hvor mange pixels 
der skal fjernes i kanten af den indsatte 
kopi. I dette tilfælde vil 4 være tilstrække-
ligt. Indtast værdien 4 i Width-feltet, og 
klik på OK-knappen. PSE7 blander nu far-
verne i randen af kopien med farven i 
baggrunden. 

Det er forskelligt fra gang til gang, hvor kraf-
tig ændringen vil blive. I dette tilfælde er den 
ret behersket. De største ændringer sker ved 
kattens hoved samt ved poterne. Har du an-
vendt Refine Edge-funktionen i forbindelse 
med en markering, vil Defringe Layer-funk-
tionen ofte være overflødig. 
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Filformater 
Når det gælder grafik på computere, er antal-
let af filformater nærmest uoverskueligt, og 
en stor del af formaterne vil du sandsynligvis 
aldrig støde på i praksis. Photoshop Elements 
4.0 understøtter omkring 50 grafikformater. I 
dette afsnit vil introduceres udelukkende de 
filformater, som du kommer til at møde jævn-
ligt. For de øvrige formaters vedkommende 
må jeg henvise til PSE’s egen hjælpefunktion, 
der indeholder en komplet fortegnelse. 

Farvedybde 
Alle digitale billeder er bygget op af informa-
tioner om størrelse, antal farver og så videre. 
Den såkaldte farvedybde er målestokken for, 
hvor mange farver et givet billede indehol-
der. Antallet af farver afhænger af, hvor 
mange bits pr. pixel, der anvendes i det aktu-
elle filformat. Denne lille tabel angiver for-
holdet mellem antal bits pr. pixel og antallet 
af farver. 

 
 

Bitmap 
Filtypeforkortelse: BMP 
Denne filtype bruges af Windows som stan-
dardgrafikformat. Filerne fylder relativt me-
get.  
Udviklet af: Microsoft 

Adobe Photoshop 
Filtypeforkortelse: PSD, PDD 
Adobes eget format. Dette format kan arbejde 
med lag og er derfor velegnet til kompliceret 
grafik. Formatet bør altid anvendes i forbin-
delse med originalfiler, hvor der anvendes 
lag. I næsten alle andre formater sammenflet-
tes lagene nemlig. 
Udviklet af: Adobe 

Photoshop Elements  
Filtypeforkortelse: PSE 
Dette format er udviklet til brug i Photoshop 
Elements, hvor det anvendes til flersidede 
dokumenter 
Udviklet af Adobe 

Tagged File Format 
Filtypeforkortelse: TIF, TIFF 

Denne filtype er foretrukket af den grafiske 
branche. Formatet er i stand til at rumme gra-
fik i meget høj kvalitet og uden kvalitetstab 
som for eksempel jpg. Formatet kan kompri-
meres på en stribe forskellige måder. Vælger 
du at gemme i tif-formatet, er det vigtigt, at 
du tager stilling til, hvilket farvesystem, filer-
ne skal understøtte: RGB (rød, grøn, blå), der 
bruges til skærm eller CMYK (Cyan, Magen-
ta, Yellow, Black), der bruges til tryk. Det for-
kerte valg i forbindelse med tryk kan medføre 
stygge resultater og ekstra omkostninger.  
Udviklet af: Aldus Corporation (købt af Ado-
be) 

Encapsulated Postscript 
Filtypeforkortelse: EPS 
Et af de mest brugte grafikformater til grafik, 
der er generet som Postscript-grafik. Formatet 
kan gemme filer, der består af både bitmap- 
og vektorgrafikelementer.  
Udviklet af: Adobe 
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True Vision Targa 
Filtypeforkortelse: TGA 
Formatet bruges til grafik med mange farver. 
Formatet kan gemmes som både 8-, 16- 24- og 
32 bits grafik 
Udviklet af: Truevision 

CompuServe Interchange Graphics 
Filtypeforkortelse: GIF 
Dette format er udviklet til netbrug. Det er et 
8-bits grafikformat, der maksimalt kan inde-
holde 256 farver. Fordelen ved dette format 
er, at filerne ikke fylder særlig meget. Det er 
uegnet til at gengive fotos eller meget detalje-
rede illustrationer med. Derimod er det vel-
egnet til grafik, der kun bruger få farver. Alle 
webbrowsere understøtter gif. Endnu en for-
del er, at formatet kan arbejde med transpa-
rente farver. Når man gemmer et bitmapbille-
de, uanset format, vil det blive firkantet (rek-
tangulært eller kvadratisk). Har du en farvet 
eller mønstret baggrund på websiden, kan 
det være rart at kunne gøre en farve transpa-
rent i forbindelse.  
Udviklet af: CompuServe 

JPEG - Jfif Compliant 
Filtypeforkortelse: JPG, JPEG, JPE 
Jpeg er skabt til webbrug. Formatets kan in-
deholde op til 16,7 mill. farver. Det betyder, 
at det kan bruges til fotos, hvilket også var 
hensigten med formatet. Jpg-formatet inde-
holder en komprimeringsteknik, der gør det 
muligt at reducere filstørrelsen ved at kom-
primere billedet. Prisen for denne mindre 
filstørrelse er et kvalitetstab, hvis omfang be-
stemmes af, hvor meget billedet komprime-
res. Komprimeringen bevirker, at der fjernes 
billeddetaljer. Jo færre kilobyte = jo færre de-
taljer.  
Udviklet af: Joint Photographers Experts Group. 

Portable Network Graphics 
Filtypeforkortelse: PNG 
Det nyeste af webgrafik-formaterne. Ældre 
browsere understøtter det ikke. Formatet kan 
ligesom gif, anvende transparent farve. For-

matet kan arbejde med både 8 bits (256 far-
ver) og 24 bits grafik (16,7 mill. farver). For-
matet giver en god billedkvalitet trods kom-
primering. Komprimering af png-filer er 
tabsfri. Det upraktiske ved formatet er, at fi-
lerne fylder noget mere end jpg-formatets fi-
ler. Billedkvaliteten er til gengæld fin. 
Udviklet af: PNG Working Group 

PICT 
Filtypeforkortelse: PCT, PICT 

”Indfødt” format på ældre Macintosh-com-
putere. Det har samme rolle som BMP-forma-
tet har på pc’er. Formatet strækker sig fra 1 til 
32 bits farvedybde.  
Udviklet af: Apple 

 

Filtyper PSE7 kun kan åbne, 

RAW 
Filtypeforkortelse: CRW, CR2 og mange flere 
Dette format anvendes i forbindelse en del 
digitalkameraer, der kan gemme i dette for-
mat. Uheldigvis er raw-formatet ikke et ens-
artet format, men er temmelig forskelligt fra 
kamerafabrikat til kamerafabrikat. Du bør 
derfor læse dokumentationen til dit digital-
kamera, hvis dette kan lagre billedet i raw-
formatet. 

Pixar 
Filtypeforkortelse: PXR 
Formatet er udviklet af Pixar, der bedst ken-
des fra en række fantastiske computer anime-
rede kortfilm samt spillefilm, for eksempel 
’Find Nemo’.  
Udviklet af: Pixar 

Photoshop EPS 
Filtypeforkortelse: EPS 
Photoshop-genererede EPS-filer. 

Portable Document Format 
Filtypeforkortelse: PDF 
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Udviklet af Adobe. Formatet anvendes over-
alt til lagring af dokumenter og billeder i di-
gital form. Formatet kan anvendes lige godt 
på pc’er og Mac’er. Formatet anvendes i ud-
strakt grad i den grafiske branche, både som 
korrekturformat og som format til videresen-
delse til fotosats etc. 

Generic EPS 
Filtypeforkortelse: EPS 
Begrebet/formatet dækker egentlig blot over 
filer af eps-formatet. EPS-filer kan være for-
skellige afhængigt af, hvilket program de er 
generet i. 

Filmstrip 
Filtypeforkortelse: FLM 

Dette format kan åbnes og redigeres i PSE, 
hvorefter du kan gemme det i andre formater. 
Du kan dog gemme resultatet i FLM-format, 
såfremt du har Adobe Premiere Elements in-
stalleret på din computer. Premiere er Ado-
be’s videoredigeringssoftware. Programmet 
anvendes professionelt. PSE kan importere 
digital video, der er lagret i dette format. 

Photo-CD 
Filtypeforkortelse: PCD 
Dette 24-bits format er også udviklet af Ko-
dak. PSE kan ikke gemme i formatet, kun åb-
ne PCD-filer. Formatet er noget presset af di-
gitalkameraernes fremmarch, hvor standard-
formaterne er jpeg, tiff og raw – samt Adobes 
eget nye digitale negativformat dng. 
Udviklet af: Kodak 

Postscript 
Filtypeforkortelse: PS 
Dette er ikke et billedformat. Postscript er et 
såkaldt sidebeskrivelsessprog, og formatet 
anvendes, når der skal fremstilles færdige fi-
ler til brug for tryk. Ved hjælp af et dtp- eller 
eventuelt et tekstbehandlingsprogram gene-
res en postscriptfil. Denne fil udskrives på en 
postscriptkompatibel printer eller på en foto-
satsmaskine. PSE kan læse og åbne Post-
Script filer (Postscript level 2) og konvertere 
dem til bitmapbilleder. Underkonverteringen 
udjævner PSE alle objekter (antialias-
funktionen) og bibeholder eventuel transpa-
rens. Du skal være opmærksom på, at når du 
åbner en postscript-fil og derefter gemmer 
den, vil den version du gemmer, ikke være 
identisk med originalfilen, da hele molevitten 
er blevet konverteret til bitmap-grafik.  
Udviklet af: Adobe 

Illustrator AI 
Filtypeforkortelse: AI 
Standardformat i Adobe Illustrator, der er et 
professionelt tegne- og illustrationsprogram. 
Filerne kan indeholde både vektor- og bit-
mapgrafik. PSE kan læse og åbne AI-filer og 
konvertere dem til bitmapbilleder. Under 
konverteringen udjævnes alle objekter (anti-
alias-funktionen) og beholder eventuel trans-
parens. Bemærk at når du åbner en illustra-
tor-fil og derefter gemmer den, vil den versi-
on du gemmer, ikke være identisk med origi-
nalfilen, da det hele er blevet konverteret til 
bitmap-grafik.  
Udviklet af: Adobe 


