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Färger
Alla färger i spektrumet utgår från de tre grundfärgerna som finns i färgmodellen RGB eller CMYK.
Svart och vitt räknas inte som färger på samma sätt
som andra färger. Man kan säga att vitt är alla färger
som finns och svart är inga färger alls.

Läs mer om färgmodellerna i avsnittet Färgmodeller på sidan 139.

Genom att blanda lika delar av grundfärgerna får du fram de sekundära färgerna
vilka visas i bilderna nedan. Färgcirkeln längre ner på sidan visar även färgen som
blir när du blandar den primära och sekundära färgen.

RGB (Röd, Grön, Blå)

CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, BlacK)
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Som du ser i färgcirkeln är komplementfärgen till blått
gult. Tittar du på färgmodellen RGB ovan ser du att
gult uppstår när de två andra grundfärgerna blandas
(det vill säga när rött och grönt blandas). Motsatsfärgen
innehåller alltså inget av den andra färgen. I färgmodellen CMYK uppstår blått när cyan och magenta blandas.
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När du korrigerar färger är det bra att titta på en färgcirkel för att se hur de olika färgerna påverkar varandra.
De färger som finns mitt emot varandra i cirkeln kallas
för komplementfärger (ibland kallas de för motsatsfärger
eftersom de finns på motsatta sidan av färgcirkeln).

g

Komplementfärger
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Väljer du att minska mängden gult i en bild, ökar du samtidigt den gula färgens
komplementfärg, det vill säga den blå färgen i bilden kommer att öka. Du kan
också justera en färg genom att öka eller minska de intilliggande färgerna i cirkeln.
På detta sätt kan du styra bildens färgbalans och få en bättre bild.

Kanaler
En RGB-bild är avsedd för visning på skärm och består av de tre färgerna rött,
grönt och blått. För att spara information om färgerna i en bild används kanaler,
en kanal för varje färg samt en sammansatt kanal (RGB) som används när du visar
och redigerar bilden.
1. Öppna övningsbilden Förgätmigej och välj Fönster,
Kanaler för att visa panelen Kanaler.
Överst ﬁnns den sammansatta
kanalen RGB som visar hela
bilden . Därefter ﬁnns en kanal
för varje färg: Röd, Grön och Blå .
Tittar du på den gröna kanalen
ser du att det gröna gräset i
bilden är ljusast och i den blå
kanalen är blombladen ljusast .

I panelen visas alla kanaler i bilden som miniatyrbilder
i gråskala. Precis som i lagermasker visas det som är
synligt i bilden med ljus färg. Om en färg helt saknas
i bilden visas det med svart färg i kanalens miniatyrbild.
2. Stäng bilden utan att spara.

Panelen Info
I panelen Info ser du vilka färgvärden som pixeln under muspekaren har.
1. Öppna övningsbilden Savann och visa panelen
Info genom att välja Fönster, Info.
2. Peka på den vita ytan på en av fåglarna.
I panelen Info visas färgens sammansättning
vid muspekaren. Här ser du att rött dominerar
över grönt och blått.
I RGB-systemet, där R=0, G=0 och B=0 ger svart
färg och R=255, G=255 och B=255 ger vit färg, får
vi en mer eller mindre grå ton om R, G och B har
ungefär samma värde.
Genom att titta på panelen Info ser vi att övningsbilden har felaktiga färger
eftersom den vita ytan innehåller mer rött än någon annan färg.
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Färgprover
Med verktyget Färgprov kan du ta upp till fyra färgprov som visar färgvärden från
olika platser i bilden. Informationen visas i panelen Info.
1. Fortsätt med bilden Savann och välj verktyget Färgprov.
2. Zooma in fågeln och klicka med pipetten på
den vita ytan. Nu läggs ett märke till i bilden
och färgvärdena visas i panelen Info.
3. Klicka sedan på bläsen på den främre bocken
för att ta ytterligare ett färgprov.

Färgproven visas så länge verktyget Färgprov
är valt . De sparas i dokumentet tills du tar
bort dem genom att dra dem utanför dokumentet eller genom att klicka på Radera allt
i alternativfältet .
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I Photoshop finns det flera olika verktyg som du
kan använda för att korrigera färgerna i en bild,
till exempel justera färgnyans och mättnad.
Vilket som passar bäst kan bero på om du vill
förändra, förstärka eller förminska färgen.

a

Färgjusteringar

Tänk på att en färgupplevelse ofta är subjektiv.
Ta gärna egna färgtonsbeslut i övningarna så att
du själv blir nöjd med resultatet.

Val av
mät tnad

Justeringslager
Vi har tidigare använt panelen Justeringar för att
korrigera toner i bilder. Justeringslager kan även
användas för att justera färger i bilderna. Fördelen
med denna metod är att det är en icke-förstörande
redigering. Du kan enkelt prova olika inställningar,
fortsätta att redigera justeringen vid ett senare tillfälle
men också dölja eller ta bort ett justeringslager för
att åter visa originalbilden.

Som vanligt när du korrigerar ett foto
är det viktigt att du använder de
olika effekterna med måtta. Om du
överdriver styrkan av olika effekter,
kommer fotot att se onaturligt ut.
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Många av alternativen som finns på panelen Justeringar finns även på undermenyn
Bild, Justeringar. Använder du dessa alternativ sker ändringen direkt på bilden
och du kan inte återgå till originalet. Vi rekommenderar därför att du använder
justeringslager i så stor utsträckning som möjligt.

Färgbalans
Med hjälp av justeringslagret Färgbalans kan du ändra förhållandet mellan färger
i en bild och på så sätt få färger och ljus att matchas bättre. När du arbetar med
färgbalans är det bra att känna till färgernas komplementfärger, läs mer i avsnittet
Komplementfärger på sidan 43.
1. Fortsätt med bilden Savann.
2. Visa panelen Justeringar och klicka på Färgbalans.
Kontrollera värdena för det första färgprovet i panelen Info.
Som du ser är värdet för rött mycket högre än blått. Minska
därför mängden röd färg genom att dra reglaget Cyan - Röd åt
vänster mot Cyan. Bildens färgbalans har nu förbättrats och i
panelen Info visas både färgvärdet före och efter justeringen.

3. Förstärk även den blåa färgen genom att dra reglaget Gul - Blå åt höger.
4. Fortsätt att justera reglagen tills värdena för R, G och B är ungefär lika.
Nu har vitbalansen förbättrats i bilden.

5. Spara bilden som Savann, färgbalans och stäng den sedan.
46

3 Korrigera färger

Du ska nu använda Färgbalans för att skapa en varmare och somrigare ton i en
bild:
1. Öppna övningsbilden Regatta och markera hela himlen med valfritt verktyg.
2. Visa panelen Justeringar och klicka på Färgbalans.
3. Kontrollera att Mellantoner är valt i listrutan Ton.
4. Förstärk färgen cyan genom att dra reglaget Cyan - Röd
helt åt vänster mot Cyan.
5. Förstärk färgen grön genom att dra reglaget Magenta Grön lite åt höger, till 20.
6. Förstärk den blåa färgen genom att dra reglaget Gul - Blå
helt åt höger.

Genom att göra en markering innan du lägger till ett
justeringslager, skapas automatiskt en lagermask .
Justeringen påverkar då bara det markerade området .

7. Aktivera bakgrundslagret och markera vattnet.
8. Skapa ytterligare ett justeringslager för Färgbalans
och justera mellantonerna så att vattnet ser varmare
ut (öka mängden cyan och mängden grönt).
9. Välj Högdagrar i listrutan Ton och öka
mängden cyan till cirka -15.
10. Spara bilden som Regatta, justerad.
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Nyans/mättnad
Vi har tidigare tittat på hur du kan använda Nyans/mättnad på en markerad del
av bilden för att göra den tydligare. Du kan också använda justeringslagret för att
ändra färger i en bild eller öka mättnaden för vissa färger.
1. Fortsätt med Regatta, justerad och aktivera bakgrunden.
2. Visa panelen Justeringar och klicka på Nyans/mättnad.
3. Kontrollera att Master är valt i listrutan för färgområde
så att hela bilden påverkas av justeringen.
4. Förstärk färgerna i bilden genom att dra reglaget för
Mättnad åt höger. Drar du för långt kommer bilden att
bli övermättad.
5. Skapa ytterligare ett justeringslager för Nyans/mättnad.
6. Välj Röda i listrutan för färgområde för att bara justera
de röda färgerna i bilden. Använd reglaget Nyans och
ändra till grön färg.
7. Gör på samma sätt för att ändra de gula färgerna till
röda. Öka samtidigt mättnaden så att den röda färgen blir tydligare.
När du väljer att justera speciﬁka
färger i en bild upptäcker du ibland att
en färg ﬁnns på ﬂer ställen än du först
tror . För att då kunna styra vilka objekt
som ska påverkas av nyansförändringen
kan du först skapa en markering .
Om bilden inte innehåller några färger,
om den består av vita, gråa och svarta
toner, behöver du markera rutan Färga
för att kunna ändra nyans .

8. Spara och stäng bilden.

Originalbilden .
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Här har vi justerat färgbalansen, ökat mättnaden
samt ändrat vissa nyanser i bilden .
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Lyster
I stället för att använda Nyans/mättnad för att öka mättnaden i en bild, kan du
använda funktionen Lyster. Denna funktion ökar mättnaden för färger som inte
redan är mättade, vilket gör att färgerna inte blir övermättade. Färger som redan
är mättade påverkas inte i samma utsträckning.
1. Öppna den oredigerade övningsbilden Regatta igen.
2. Visa panelen Justeringar och klicka på Lyster.
3. Dra reglaget för Mättnad till +100. Mättnaden ökar för
alla färger i bilden, men på ett mer skonsamt sätt än med
funktionen Nyans/mättnad som du har använt tidigare.
För att minska mättnaden drar du i stället reglagen åt vänster.
4. Klicka på Återställ till justeringsstandard för att återställa
justeringslagret (ta bort justeringen av mättnad).
5. Dra reglaget för Lyster till +100 för att öka mättnaden
på de färger som är mindre mättade. Denna metod förhindrar att det uppstår ett bortfall när färgerna mättas.

Originalbilden .

Skulle du använda funktionen Nyans/mättnad och
öka mättnaden fullt, blir färgerna övermättade
och bilden ser onaturlig ut .

Mättnad: alla färger mättas på ett mer diskret
sätt vilket ger ett mer naturligt resultat .

Lyster: endast färger med låg mättnad mättas,
vilket hindrar färgbortfall .

6. Spara bilden som Regatta, lyster och stäng den sedan.
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Photoshop är ett avancerat bildredigeringsprogram som ger dig möjligheter att bearbeta och förbättra dina digitala bilder på många olika sätt.
I den här fördjupningsboken bygger du vidare på de kunskaper du fått i
grundboken. Du kommer lära dig mer om lager, bildjusteringar, retuscheringar och att hantera lagermasker.
I Photoshop finns en mängd olika filter och vi ska titta närmare på några
av de mest användbara. I boken beskrivs även hur du arbetar med smarta
objekt, penslar och ritstiftet. Vi tittar också på funktioner för RAW-format,
HDR- och panoramabilder samt hur du kan automatisera ditt arbete med
hjälp av makron. När du gått igenom boken har du goda kunskaper om
programmet och dess möjligheter. Boken kan användas för både pc och
Mac.
I boken varvas teoridelar med steg för steg-beskrivningar som är lätta att
följa. I de extra övningarna får du arbeta självständigt och pröva dina nyvunna kunskaper. Övningsfilerna till boken laddar du ner utan kostnad från
vår webbplats docendo.se.
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