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Filtre og layer styles  
I dag kan alle hel- og halv-professionelle bil-
ledbehandlingsprogrammer anvende plug-
ins, der øger programmets muligheder med 
en masse filtre og effekter. PSE5 indeholder 
en række indbyggede filtre og effekter. Du 
kan desuden købe yderligere plug-ins, fra 
blandt andre Eye Candy, Extensis og andre 
softwarefirmaer. Du kan også downloade i 
tusindvis af gratis plug-ins fra internettet. 
Kvaliteten af de gratis plug-ins er dog vold-
somt varierende. Brugsværdien er lige så ofte 
tilsvarende begrænset. Et plug-in er en funk-
tion, der føjes til et programs eksisterende 
funktioner. Stort set alle plug-ins er baseret 
på den standard, der anvendes i Adobe Pho-
toshop.  

PSE5’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 PSE5’s filtre og effekter i Filter-menuen. 
I dette kapitel gennemgås nogle få filtre o.  

1. Find og åbn HAVN.JPG. 

2. Vælg Filter-menuen  Artistic  Rough Pa-
stels. 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 effek-
ter via dette panel. 

 

 

 
Hele Rough Pastels-dialogboksen. 

3. Der skal bruges en nogenlunde fin streg. 
Indstil Stroke Length (streglængde) til 7 
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. Klik på 
OK-knappen for at udføre ændringen.  
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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 er sikkert sjældent, at et filters standard-
indstillinger er lige netop det, du har brug for 
i forhold til det billede, du arbejder med. Du 
skal i de fleste tilfælde derfor afprøve virk-
ningen af indstillingerne, før end du finder 
den rigtige løsning. Samtlige dialogbokse 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 illustrationen 
på forrige side. De følgende billedeksempler 
viser resultaterne af forskellige filtres virk-
ning på det samme billede. Alle filtre er ble-
vet anvendt med standardindstillingen. Det 

anvendte billede – FRIEDRICHSSTRASSE.JPG – 
følger med øvelsesfilerne til dette hæfte, så 
du selv kan eksperimentere videre. 

Eksempler på filtre 

Originalbillede. 

Artistic – Colored Pencil. 

Artistic – Palette Knife. 
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Stylize – Glowing Edges. 

Brush Strokes – Sumi-e. 

Stylize – Tiles. 

 

 

Sketches – Photocopy. 
 

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

Tre filtre brugt på samme billede – Dry Brush, 
derefter Angled Strokes og til slut Diffuse Glow. 
 

Photo Effects og Layer Styles 
Endnu et par muligheder for at ændre sine 
billeder på er brugen af Photo Effects og Layer 
Styles. Layer Styles kræver – som navnet for-
tæller – et lag at arbejde ud fra. Består dit bil-
lede kun af et Background lag, skal du enten 
tilføje et nyt lag til billedet, eller også skal du 
konvertere dit Background lag til et alminde-
ligt lag. Det afhænger dog af den ønskede 
Layer Style. 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 
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kopien af laget. Efter at effekten er udført, 
kan du nedsætte opaciteten på laget. Derved 
ses det oprindelige lag igennem kopien. 

1. Vælg File-menuen  Open. Find og åbn 
billedet FRIEDRICHSSTRASSE.JPG. 

2.  Klik på Apply Effects, Filters and Layer 
Styles-knappen i toppen af Artwork and Ef-
fects-paletten. 

3. Vælg Photo Effects i rullemenuen til ven-
stre i Artwork and Effects-paletten.  

4. Vælg Image effects i rullelisten til højre i 
Artwork and Effects-paletten. 

 
Art and Effects-paletten med   
 

5. Find og dobbeltklik på Old Photo. Effekten 
tilføres nu billedet. 

Layer Style 
Layer Styles giver dig en masse kreative mu-
ligheder. 

1. Find og åbn UDSIGT.JPG. 

2.  Klik på Apply Effects, Filters and Layer 
Styles-knappen i toppen af Artwork and Ef-
fects-paletten. 

3. Vælg Layer Styles i rullemenuen til venstre 
i Artwork and Effects-paletten.  

4. Vælg Image effects i rullelisten til højre i 
Artwork and Effects-paletten. 

5. Dobbeltklik på Fog. Da billedet udeluk-
kende består af et Background lag, åbnes 
først denne dialogboks: 

 

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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Sort/hvid-fotos 
Selvom de fleste digitalkameraer kan indstil-
les til at tage sort/hvid-billeder, er der egent-
lig 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 ideelt at benytte PSE5 til at kon-
vertere et farvebillede til gråtoner og derefter 
gemme gråtone-versionen under et nyt fil-
navn. Den mest enkle løsning i PSE5 bruges 
således: 

1. Find og åbn CONVERTBW.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. Dialogboksen giver dig mulighed for at 
vælge, om du vil flette de enkelte lag i bil-
ledet sammen til ét lag i forbindelse med 
konverteringen. 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. 

 Convert to Black and White  
Løsningen i den foregående øvelse er langt 
fra den bedste. Her kan det i stedet betale sig 
at se nærmere på en af nyhederne i version 
5.0, nemlig Convert to Black and White. Denne 
funktion giver dig langt mere kontrol over re-
sultatet. 

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

 
 

2. I dialogboksens Style-felt finder du en 
række forud definerede indstillinger. Ved 
at klikke på alternativknappen ud for en 
af dem kan du se, hvordan effekten bliver, 
inden du gennemfører konverteringen. 
Klik på Scenic Landscapes. Ændringen 
kan både ses i dialogboksens After-vindue 
og på det aktive billede.  

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 otte valgmuligheder i Press the buttons be-
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low to adjust your image-feltet, eventuelt i 
kombination med de seks stilarter. 

4. Klik nu én gang på Less Red, More Green 
og More Blue. Disse tre valgmuligheder 
skruer henholdsvis ned for den røde far-
vekanal i billedet samt op for den grønne 
og blå farvekanal. Afhængigt af et billedes 
opbygning og farveindhold kan de i alt 
seks valgmuligheder kombineres forskel-
ligt. Der kan desuden klikkes mere end én 
gang på hver af mulighederne. Flere klik 
vil således forstærke virkningen. 

5. Ændringen er tydelig. Billedet kan dog tå-
le lidt mere dynamik. Klik på More Con-
trast for at tilføre billedet mere kontrast. 
Klik på OK-knappen for at gennemføre 
konverteringen. Ved en sammenligning af 
de to metoder, er forskellen temmelig ty-
delig – jf. de følgende eksempler. Luk bil-
ledet uden at gemme det. 

 
Resultatet af kommandoen Grayscale. 

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

TIP 

Convert to Black and White kan anvendes 
både på hele billeder, på lag og på marke-
ringer. Det giver en masse nye kreative mu-
ligheder. 

 

Der findes adskillige måder at fremtrylle go-
de sort/hvid-billeder på. Den følgende meto-
de er blandt andet anvendelig i forbindelse 
med landskabsfotos, der på denne måde kan 
gøres betydeligt mere livlige og dramatiske. 

1. Find og åbn HAV.JPG. 

2. Vælg Image-menuen Mode  Grayscale. 
Dette åbner en dialogboks, hvor du bliver 
bedt om at bekræfte, at al farveinformati-
on skal fjernes. Klik på OK-knappen i dia-
logboksen. 
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3. Kontrasten i billedet skal forbedres. Vælg 
Enhance-menuen  Adjust Lightning  Le-
vels eller tryk CTRL+L. Levels-dialogbok-
sen åbnes. 

4. Træk det lille sorte skydehåndtag mod 
højre, indtil du når det punkt, hvor kurven 
på histogrammet begynder at stige. Træk 
derefter det hvide skydehåndtag mod 
venstre indtil, du når histogrammets slut-
punkt. Klik på OK-knappen. Billedet er 
faktisk helt godt nu, men det kan blive 
endnu bedre. 

5. Indstil forgrundsfarven til sort og bag-
grundsfarven til hvid i henholdsvis Set 
Foreground Color og Set Background Color-
felterne i farvevælgeren i Tools Panel. 

6.  Nu skal du anvende et Adjustment 
layer til at skrue op for dynamikken i bil-
ledet. Det gøres ved hjælp af et Gradient 
Map. Vælg Layers-menuen  New Adjust-
ment Layer  Gradient Map, eller klik på 
Create adjustment layer-knappen i Layers-
paletten, og vælg Gradient Map i menuen, 
der åbnes. 

 
Gradient Map-dialogboksen. 

7. Dette åbner Gradient Map-dialogboksen. 
Standardindstillingen er Foreground to 
Bakcground. Behold denne. Derved skabes 
et farveforløb fra forgrundsfarve til bag-
grundsfarve. Klik på OK-knappen. 

8. Virkningen er måske lidt for kraftig. Der-
for skal justeringslaget opacitet nedsættes. 
Sæt den til omkring 50% ved enten at ind-
taste værdien direkte i feltet eller ved at 
bruge skydehåndtaget.  

 
Det færdige resultat. 
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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. 
En enorm 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. Alle billeder i denne mappe skal nu kon-
verteres til TIFF-format. Vælg Tiff i Convert 
Files To-rullelisten.  

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

5. I Resize Images-feltet kan du vælge stør-
relse og opløsning; prøv at sætte Width til 
75 percent (procent). Sørg for at Contrain 

Proportions i Image Size-feltet er aktiveret. 
Dette bevarer billedernes højde-bredde-
forhold. 

6. Til højre i Quick Fix-feltet kan du vælge at 
lade programmet udføre automatiske ju-
steringer af kontrast, farvetone, skarphed 
og lysforhold. Aktivér alle de fire første 
valgmuligheder, og klik på OK-knappen i 
Process Multiple Files-dialogboksen. 

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, 
der medfører visning af små dialogbokse 
som denne: 

 

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 sikkert det mest 
anvendte tegneredskab i PSE. Det er let at 
bruge og kan anvendes til både tegnearbejde 
og retouchering. Blyanten (Pencil Tool) funge-
rer i store træk ligesom penslen, bortset fra at 
den kun kan arbejde med skarpe streger. 
Vælg File-menuen  New. New-dialogboksen 
åbnes. 

Oprettelse af et nyt billede. 
 

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

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

3. Åbn Brush Preset-paletten i Værktøjsindstil-
lingslinjen.  

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

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

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. 

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

I Load-dialogboksen kan du hente flere pensler. 
 

 

TIP 

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

 

9. Klik på det ønskede penselsæt, for eksem-
pel Wet Media Brushes.abr. Denne pensel-
samling bliver nu føjet til Brush-paletten.  

Blandingstilstande 
Blandingstilstande – der også kan kaldes ma-
letilstande – udvider virkemidlerne betyde-
ligt, når du vil skabe specielle effekter med 
tegneredskaberne. Blandingstilstandene kan 
desuden anvendes i forbindelse med retou-
cheringsredskaber, markeringer, lag og juste-
rings- og udfyldningslag. Virkningen er den 
samme. For lagenes vedkommende påvirkes 
dog alle synlige lag. Du skal nu afprøve 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.  
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Opacity 
I Opacity-feltet i Værktøjsindstillingslinjen kan 
du indstille, hvorvidt den streg og farve, du 
tegner med, skal være mere eller mindre gen-
nemsigtig. 

Airbrush 

 
Airbrush efterligner de airbrushredska-
ber mange grafikere bruger. 

En traditionel airbrush fungerer ved hjælp af 
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 
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.  Den tilhørende værktøjs-
indstillingslinje åbnes. 
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Du kan vælge mellem Shape Selection  
Tool, Rectangle-, Rounded Rectangle-,  
Ellipse-, Polygon-,  Line- og Custom  
Shape Tool. 

 

3. Vælg Shape-type, og klik og træk på bille-
det 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. 
 

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

 

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

Kombinér Shapes 
Du kan kombinere Shapes ved hjælp af 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-lag 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. 
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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. Find og vælg billedet KAT.JPG og klik på 
Open-knappen.   

3. Klik på Magic Wand-knappen i Tools-pane-
let, og markér den hvide baggrund i bille-
det. 

4.   Klik på Gradient Tool i Tools-panelet.  

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

 

 
Gradient-paletten. 

 

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

7. Nu skal farveforløbet føjes til billedet. Klik 
i venstre side af markeringen, og træk 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 PSE 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 PSE 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 
Forestil dig, at du vil indsætte en titel eller en 
overskrift på et billede.  

1. Find og åbn billedet TOSCANA1.JPG.   
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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 60.  

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

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

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

Hvem der dog var i Toscana. 

 

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

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

Det er ikke 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, 
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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. 

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 er vektorgrafik. Vektorgrafik ta-
ber nemlig ikke kvalitet ved at blive sat op el-
ler ned i størrelse. 

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

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

Langt fra alle skrifttyper er velegnede til den slags ma-
nøvrer, så eksperimentér dig frem.  

 

Nu skal du vride teksten ved hjælp af Skew.  

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

4. Vælg Image-menuen  Transform  Skew. 

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

 

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

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

 

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

2. Opret et nyt lag i billedet.  

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

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

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

6. Klik én gang i billedet uden for teksten.  

7. Teksten fremstår nu som en markering. 
Du kan kopiere denne og indsætte det 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 
KEWGARDENS1.JPG, og klik på Open-
knappen. 

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

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

4. Vælg Edit-menuen  Paste Into Selection. 

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

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. 

Color Picker. 

I farvesøjlen i midten kan du vælge et over-
ordnet farveområde. Derefter kan du i feltet 
til venstre vælge den ønskede nuance af far-
ven. Til højre for farvesøjlen finder du en 
række felter, hvor du kan indsætte forskellige 
farveværdier. Der er tre felter til HSB-farver-
ne, 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. 

 
Color Picker med den valgte farve. 

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

Color Picker med websikre farver. 

Du kan læse mere om webfarver i kapitlet 
”Udgiv med Photoshop Elements”.
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Udgiv med Photoshop Elements 5 - del 2  
Dette kapitel fortsætter, hvor kapitlet ”Udgiv 
med Photoshop Elements 5”i hæftet ”Photoshop 
Elements 5” slap. PSE5s Picture Package-funk-
tion gør det muligt at fremstille ark med ad-
skillige kopier af det samme billede på et en-
kelt ark, oven i købet i forskellige størrelser. 
Det minder en del om de fotosæt, som er vel-
kendte i forbindelse med klassefotos og lig-
nende. 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 - ud fra et billede, 
du har åbnet.  

1. Find og åbn KAHLA.JPG.  

2. Vælg File-menuen  Print. Print Preview-
dialogboksen åbnes. Klik på Print Multiple 
Photos-knappen. 

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 noget 
værre vrøvl, men det er i virkeligheden 
klar logik. Tallene i parentes angiver an-
tallet 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) 

 
Billedpakke-dialogboksen. 

 

6. 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.  

7. Har du åbnet flere billeder, skal du slå Fill 
Page With First Photo til. Dermed vil PSE5 
kun medtage ét billede på en side, men 
stadig i de størrelser, du har valgt. 

8. Vælg printer, og foretag de nødvendige 
indstillinger af printeren. Klik på OK-
knappen for at udskrive billedpakken. 
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Den færdige billedpakke. De enkelte billeder kan nu skæ-
res ud, hvis man ønsker det. 

 

Fidusen ved Billedpakke-funktionen er, at du 
sparer dyrt fotopapir. Bagefter skal du natur-
ligvis skære de enkelte billeder ud, men du 
har samtidig sparet dyrt fotopapir.  

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 PSE5s Photo Layout-
funktion. Den kan aktiveres både via Full 
Editor og Organizer. I denne øvelse er Full 
Editor udgangspunktet. 

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

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

 
New Photo Layout-.dialogboksen. 

3. Vælg A4 (210 x 297 mm) i Select a Size-rul-
lelisten. 

4. Select a Layout-feltet indeholder en række 
yderst forskellige layouts. Find og vælg 3 
Tilted.  

5. Indtil videre er layoutet forholdsvis en-
kelt. Det skal peppes lidt op. I Select a 
Theme kan du vælge mellem en stribe for-
skellige temaer. Disse varierer stilistisk og 
farvemæssigt. Det er ikke nødvendigt at 
vælge et tema, men det kan være med til 
at sætte prikken over iét, alt afhængigt af 
smag og behag. Vælg Sloppy Borders. 

6. Du skal nu angive antal sider, du vil op-
rette. Klik i Number of Pages-feltet, og ind-
tast: 2 

7. Klik på OK-knappen. Layoutet bliver nu 
genereret og åbnes i Full Editor. 
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Nyt fotolayout – nu mangler der blot fotos. 

8. Aktivér et af de åbne fotos via Photo Bin 
nederst i skærmbilledet. Klik i billedet, og 
træk det over på en af fotorammerne i fo-
tolayoutet. Bemærk: du skal ikke markere 
noget først – blot klikke og trække. Fotoet 
bliver nu sat ind i rammen og automatisk 
tilpasset til denne. 

9. Selv om fotoet er blevet tilpasset til ram-
men, kan du selv foretage yderligere juste-
ringer. Klik i rammen.  

10. Som du kan se, er fotoet blevet udstyret 
med dels en transformeringsramme, des 
er der kommet et skydehåndtag til. Klik 
og træk i skydehåndtaget for at skalere fo-
toet lidt op. Du kan flytte billedet rundt 
inde i rammen ved at klikke og trække 
det, indtil det viste udsnit er, som du øn-
sker. 

11. Placér musemarkøren ved et af hjørne-
håndtagene, så den omdannes til en buet 
dobbeltpil. Klik og træk for at rotere bille-
det en lille smule. Tryk ENTER for at gen-
nemføre ændringerne. 

12. Gentag proceduren med de øvrige bille-
der. Når du har fyldt den første side, skif-
ter du til side 2 ved hjælp af sidevælger-
knapperne nederst i dokumentvinduet:  

 

13. 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 1. 

Forbedring af fotolayoutet 
Du kan forbedre dit layout yderligere ved at 
bruge løs af de mange funktioner, du finder i 
PSE5. For eksempel kan du skifte rammerne 
ud og indsætte en ny og mere livlig baggrund 
på siderne i dokumentet. 

1. I Artwork and Effects-paletten til højre i 
skærmbilledet finder du en masse mulig-
heder for at forbedre resultatet. Vælg 
Backgrounds i Select a Category-rullelisten. 
Vælg dernæst Scrapbook i View a Subcate-
gory-rullelisten. Nu vises der i Preview-
feltet en række valgmuligheder. Klik på 
Scrapbook 08, og klik på Apply-knappen 
(anvend) nederste i paletten.  
PSE5 indsætter først baggrunden som 
selvstændigt lag og fletter det dernæst 
sammen med Background-laget.  

2. Rammerne kan også skiftes ud. Klik på 
billedet længst til højre i dokumentet. 
Vælg Frames i Select a Category-rulle-
listen. Vælg derefter All Occasions i View a 
Subcategory-rullelisten. 

3. Klik på Black 10px (sort ramme, 10 pixels 
tyk), og klik på Apply-knappen. Bemærk, 
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at du i stedet kan dobbeltklikke på den 
valgte maske. Nu skiftes den eksisterende 
ramme ud med den valgte. Skift eventuelt 
rammerne på de to andre billeder på siden 
ud. Gem fotolayoutet igen. Denne gang er 
det nok at vælge File-menuen  Save eller 
at trykke CTRL+S. 

 
Siden efter ændring af baggrund og rammer. 

 

TIP 

For at tilføje ekstra sider til et Photo Lay-
out, til Album Pages, CD Jacket med me-
re, skal du vælge Edit-menuen  Add 
Blank Page (hvilket indsætter en tom 
side) eller Add Page Using Current Lay-
out. Den sidstnævnte opretter en ny side 
med samme layout som det eksisteren-
de. 

 

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”. PSE5 er også her leveringsdygtig 
med en funktion, der gør udformningen af et 
cd- eller dvd-omslag meget nemmere. 

1. Markér et foto – for eksempel KAHLA.JPG 
fra mappen med øvelsesfiler – i Organi-
zers Photo Browser-vindue.  

2.  Klik på Create-knappen, og vælg 
CD Jacket. New CD Jacket-dialogboksen 
åbnes.  

3. Vælg 240 mm x 120 mm i Select a Size-fel-
tet. Det er målene på et indlæg til en cd-je-
welbox.  

4. Du skal nu vælge et layout. Vælg Full Right 
i Select a Layout-feltet.  

5. Du kan tilknytte et stilistisk tema til om-
slaget. Vælg Elegant i Select a Theme-fel-
tet. 

 
New CD Jacket-dialogboksen. 

6. Nederst i venstre side af dialogboksen er 
valgmulighederne Autofill with Selected 
Images from the Organizer og Include Photo 
Captions automatisk aktiverede. Den før-
ste mulighed, Autofil …, er aktiveret, fordi 
du har markeret et billede i Organizer, da 
du begyndte på øvelse. Slå begge fra, og 
klik på OK-knappen. 

Bemærk: havde du markeret flere billeder – 
eller eventuelt alle viste billeder – vil PSE5 
fylde sider ud med alle billeder vist i Photo 
Browser-vinduet. Dette vil give et dokument 
med mange sider, der vil betyde et større ud-
skriftsjob. 
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7. Det vil naturligvis være smart, hvis du og-
så vidste, hvad der var på cd’en. Klik på 
Elegant 1 i Layers Palette. Klik derefter på 
Text Tool i Tools Panel. 

8. Vælg skrifttypen Arial i Set the font style-
feltet i Værktøjsindstillingslinjen, og vælg 18 
pt i Set the font size-feltet.  

9. Klik i øverste højre hjørne af billedet – 
oven over den store blomst. Indtast en be-
skrivende tekst, for eksempel: Feriefotos 
2007 

10. Klik på Move Tool i Tools Panel for at af-
slutte tekstindtastningen. Nu er omslaget 
klar til udskrift. 

 
CD-omslag klart til udskrift. 

 

TIP 

Du kan lige som med Photo Album-funk-
tionen skifte baggrund og rammer ved 
hjælp af mulighederne i Artwork and Ef-
fects-paletten. 

 

Lav din egen scrapbook 
Scrapbooking er lige nu en meget populær 
hobby. Det er også en sjov og spændende 
måde at fremstille fotoalbums og andet godt 
på. Ferierejsen, brylluppet, konfirmationen og 
så videre vil alligevel ofte havne i et fotoal-
bum for sig selv. Mange laver scrapbøger 
med papir, saks, lim, tusch og så videre. Når 
man nu har en masse digitalfotos fra festen 
eller ferien liggende, kan man i stedet bruge 
PSE5s Album Pages-funktion. Så er man sam-

tidig fri for at sidde med lim og papirstumper 
ud over hele spisebordet og stuegulvet. 

1.   I Full  Editor såvel som i Organizer 
skal du klikke på Create-knappen i Stan-
dardværktøjslinjen, og vælg Album Pages 
i den menu, der åbnes. New Album Pages-
dialogboksen åbnes.  

2. Vælg A4 (210 mm x 297 mm) i Select a 
Size-feltet.  

3. Vælg et layout i Select a Style-feltet i dia-
logboksens højre side. I det følgende ek-
sempel er Simple Soft Edge anvendt. Ne-
derst i dialogboksen kan du vælge, hvor 
mange sider albummet skal være på. 
Standardantallet er 1. Bibehold indstillin-
gen. Nu ser dialogboksen sådan ud:  

 
 

4. Klik på OK-knappen. Album-dokumentet 
åbnes nu i Full Editor, hvor siden/siderne 
bliver genereret færdig og klar til indsæt-
telse af fotos. 

5. Åbn en stribe fotos – et ad gangen – og til-
føj dem til siden på følgende måde: Klik 
på billedet, og træk det over på en ramme 
på album-dokumentet. Luk billederne ef-
terhånden, som du er færdig med dem, el-
lers bliver der trængsel på skærmen. 

6. Vælg Backgrounds i Select a Category-rul-
lelisten i Artwork and Effects-paletten. Vælg 
dernæst Scrapbook i View a subcategory-
rullelisten i samme palet. 
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7. Vælg Scrapbook 06, og klik på Apply-
knappen. Baggrunden føjes til siden. 

Bemærk, at du kan flytte de enkelte billeder 
rundt på siden ved simpelthen at klikke og 
trække til en ny placering. 

8. Nu kan du ved hjælp af Text Tool indsætte 
tekst, hvis du har brug for det.  

9. Hvis du vil udbygge dokumentet med fle-
re sider – og da det jo egentlig er tænkt 
som et album, vil det være ganske oplagt – 
er det såre enkelt. Vælg Edit-menuen  
Add Blank Page eller Edit-menuen  Add 
Page Using Current Layout. Den første mu-
lighed tilføjer en helt tom side, mens den 
anden tilføjer en ny side, der anvender 
samme layout som den eksisterende. Vælg 
Add Page Using Current Layout. En side til-
føjes. Du kan nu lægge fotos ind på denne. 

Bemærk, at når albummet skal gemmes, vil 
det automatisk få tildelt filtypen pse, da det 
er et flersidet dokument. 

Slideshow 
Du kan fremstille slidehows til brug på 
skærmen 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-afspil-
lere. Dit slideshow kan forsynes med tekst, 
musik og smarte transitions (billedovergan-
ge).  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 en Collection (samling), skal 
du i stedet aktivere denne i Organize-pa-
letten. 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 i Stan-
dardværktøjslinjen, og vælg Slideshow i 
den menu, der åbnes. Slide Show Preferen-
ces-dialogboksen åbnes.  

Slideshow Preferences-dialogboksen. 

 

4. I Static Duration-feltet skal du indstille, 
hvor længe et dias skal vises. Standard-
indstillingen er 5 sekunder. Transition-
feltet benyttes til at vælge mellem forskel-
lige overgangseffekter, når der skiftes fra 
et billede til det næste. Varigheden af en 
overgangseffekt kan indstilles i Transition 
Duration-feltet lige neden under. Behold 
disse indstillinger. I Background Color kan 
du vælge en baggrundsfarve til dit slide-
show. Sort er standardfarve. Behold den-
ne. Hvis du vil have, at billederne skal til-
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passes til de færdige dias, skal du aktivere 
Landscape Photos og Portrait Photos. Hvis 
du ikke slår disse to funktioner til risikerer 
du beskæringer i billederne. Klik på OK-
knappen. 

Nu åbnes Photoshop Elements Slide Show 
Editor-dialogboksen. Se nederst på siden. 
Billederne, du markerede, vises som 
thumbnail-versioner i det nederste felt i 
dialogboksen. Brug det vandrette rullepa-
nel til at navigere med, hvis der er flere 
billeder end, vinduet kan vise. Rækkeføl-
gen er i første omgang ligegyldig, da du 
bagefter kan flytte rundt på billederne. 
Ønsker du at fjerne et foto fra slideshowet, 
skal du højreklikke på dets thumbnail og 
vælge Delete Slide i genvejsmenuen. 

5.  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.  

6. 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.  

 

 
Photoshop Elements Slide Show Editor. 
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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. 

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

8. 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. 

 

9. Klik på den lille pil ud for feltet. Derved 
åbnes en lang menu, hvor du kan vælge 
en anden billedovergang. Vælg Center 
Shape (Shape=figur). 

10. 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 ek-
sempel Diamond. 

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

12. 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. 

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

14. 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 af-
hænger 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 på en cd, sende det som e-mail 
eller vælge at vise det på et tv, hvis du 
bruger Windows XP Mediacenter Editi-
on. Slideshowet kan gemmes som en digi-
tal videofilm ved at vælge Movie File. Det 
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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). 
Behold denne. Loop er som standard slået 
til. Dette bevirker, at slideshowet automa-
tisk starter forfra, når det er gennemspil-
let. Ønsker du ikke denne mulighed, kan 
du med et klik slå dette fra. Manual ad-
vance skal du slå til, hvis du selv vil be-
stemme, hvornår det næste billede i sho-
wet vises. Funktionen skal ikke bruges i 
dette eksempel. Vil du gennemse slide-
showet, 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 i Stan-
dardværktøjslinjen (enten fra Full Editor 
eller fra Organizer), og vælg VideoCD with 

menu i den menu, der åbnes. Create a VCD 
with Menu-dialogboksen åbnes.  

2. Klik på Add Slide Shows-knappen for at 
hente et slideshow, for eksempel det, du 
fremstillede i den foregående øvelse. 

 
Add Slide Shows-dialogboksen. 

3. Vælg slideshow, 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 genererer PSE5 en WMV-fil 
og åbner dernæst Burn-dialogboksen, hvor 
du skal vælge din brænder, samt hvilken 
hastighed du vil brænde cd’en med. Klik 
på OK-knappen for at brænde cd’en. 

Bemærk, at PSE5 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. PSE’s PhotoMerge-funktion gør det 
muligt at fremstille panaromabilleder.  

I den følgende øvelse skal du sammensætte 
en stribe overlappende billeder til et panora-
mabillede.  

Motivet på billederne skal være overlappende, 
det vil forskudte for hinanden med elementer
fra det foregående foto.

1. Åbn samtlige billeder i mappen. Det gøres 
nemmest ved at markere alle billeder i 
mappen, og derefter klikke på Åbn-knap-
pen. 

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

Vælg de billeder der skal indgå i panoramaet. 

 

3. Klik på Browse-knappen for at hente og 
tilføje billederne. Tilføj alle billederne i 
mappen. Det gøres nemmest ved at mar-
kere det første billede, trykke SHIFT ned 
og klikke på det sidste billede i listen. Det 
markerer ikke blot de to, du har klikket 
på, men også alle mellemliggende. Klik på 
OK-knappen. 

1. Photomerge åbner nu billederne, reducerer 
deres størrelse samt beregner størrelsen af 
panoramabilledet. Photomerge åbner der-
efter en umanerlig stor dialogboks, der 
faktisk dækker hele skærmen. Virker det 
uoverskueligt, kan du anvende Photomer-
ge’s Navigator i højre side af dialogboksen. 
Brug skydehåndtaget til at navigere frem 
og tilbage. Du kan også zoome ind og ud 
ved hjælp af de små knapper på siden af 
skydehåndtaget. Knappen til venstre 
zoomer ind. Knappen til højre zoomer ud. 

Navigatoren i Photomerge- 
dialogboksen. 

 

Photomerge-dialogboksen. 

 

2. Billederne er automatisk sat på plads, så 
de passer sammen. Klik på OK-knappen. 
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3. 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. 

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

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. 

 

 

 

 

 

Færdigt arbejde!
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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 j introduceres udelukkendede 
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 trans-
parent 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-
computere. Det har samme rolle som BMP-
formatet har på pc’er. Formatet strækker sig 
fra 1 til 32 bits farvedybde.  
Udviklet af: Apple 

 

Filtyper PSE 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. 
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Portable Document Format 
Filtypeforkortelse: PDF 
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 PostScript 
filer (Postscript level 2) og konvertere dem til 
bitmapbilleder. Underkonverteringen udjæv-
ner PSE alle objekter (antialias-funktionen) og 
bibeholder eventuel transparens. Du skal væ-
re opmærksom på, at når du åbner en post-
script og derefter gemmer den, vil den versi-
on du gemmer, ikke være identisk med origi-
nalfilen, da hele molevitten er blevet konver-
teret 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 


