
GRAFIK
& BILLEDE
OPGAVEN
Jeg skal lave et sammensat billede til min kæ-
restes speciale, som handler om Roskildes Festi-
vals kommunikation på sociale medier.
Et billede, der afspejler Roskilde Festivals to 
brandpersonligheder: en ven og professionel 
festivalarrangør.

PROGRAMVALG
Bridge til indledende farvekorrektur af 
billederne, så jeg har et ensartet og 
godt udgangspunkt for min opgave.

Photoshop til sammensætningen af 
mine billedeelementer.



GRAFIK OG BILLEDE

UDVÆLGELSE AF BILLEDER
For at få et overblik af mine billeder i Bridge, giver jeg dem ratings i form af stjerner. Her kigger jeg efter placering 
af elementerne i Michael hænder; ølkrus og computertaske. Jeg giver to stjerne til de billeder jeg højst sandsynligt 
vil bruge og en stjerne til dem jeg vil have som en slags buffer. Derved er jeg ikke fastsat på specifikke billeder.
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HVIDBALANCE
Da der er et lidt gult stik i billederne, 
skal jeg have skabt hvidbalancen igen.
Dette bruger jeg White Balance Tool til 
og markerer det område på billedet, 
som jeg ved er hvidt. I dette tilfælde er 
det  skjorten.
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EFTER HVIDBALANCE
Jeg synes billederne blev lidt for kolde efter ind-
stillingen af hvidbalancen, så jeg skruer lidt op for 
varmen i billedet under Tempature.

Efterfølgende lysner jeg billedet lidt med Expo-
sure og giver det lidt i Contrast for at mætte far-
verne lidt. Til slut giver jeg det noget Clarity for 
at klare billedet lidt op og noget Vibrance for at 
skrue lidt op for farverne.

For at sikre mig hvidbalancen ikke har gjort de 
hvide elementer så hvide at de ikke indeholder 
noget data, trykker jeg på Highlight Clipping 
Warning, så jeg får plamager de steder hvor dette 
er tilfældet.

Da jeg kun skal bruge kroppen og der ikke er 
nogle plamager på  Michael og skjorten, er denne 
markering acceptabel.
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JUSTERING AF VINKEL
Billederne blevet taget lidt skævt, så med Straighten Tool kan jeg 
rette op på dette. Her skal jeg finde en vandret eller lodret linje og 
jeg vælger at benytte mig af gulvet op til fodlisten. Denne ved jeg 
er vandret.

Der er stor forskel på billedernes vinkel, som er vigtigt 
når jeg skal til at sætte de to halve kroppe sammen.
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FARVEJUSTERING PÅ ALLE BILLEDER
Ved brug af Sync Settings kan jeg give alle bil-
lederne med indstillingerne fra første billede.
Som default kommer Syncronizing  Panel frem 
med flueben i de fleste kasser. Det vigtigste, 
der ikke skal være krydset af, er i dette tilfælde 
Crop, da dette ikke er ens på alle billeder.
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ALLE BILLEDER - FØR OG EFTER

Dette billede er valgt fordi her smiler 
Michael mest. Så her skal vi kun bruge 
hovedet

Dette billede er valgt fordi Michael står 
mest naturligt med tasken.
Jeg skal kun bruge højre side af billedet.

De områder, der skal fritlægges til 
sammensætning.

Her er det venstre side vi skal bruge. 
Der skal yderligere tilføjes et logo til 
 Michaels t-shirt.
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LOGO PÅ T-SHIRT
Jeg skal have placeret logoet på brystet af den 
hvide t-shirt, som en del af festival-looket.

Først trækkes logoet ind på t-shirten fra Illustrator og placeres midt på t-shirten. Jeg 
sætter logoet lidt i vinkel, da Michaels ene skulder går lidt ned af.
Før jeg kan justere i filen, skal jeg rasterere laget.

Jeg skifter blending mode til Multiply for at logoets 
farver ikke popper for meget på t-shirten og giver der-
ved et mere naturlig udtryk.
Jeg bruger Liquify til at blende logoet ind med t-shir-
tens folder. Jeg vælger en okay størrelse brush, hvor 
jeg til gengæld sætter Density og Pressure godt ned, 
for at sikre strøgene bliver bløde og diskrete.
Ydermere har jeg krydset af i Show Backdrop og valgt 
Behind, for at kunne se billedet samtidig.
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FØR OG EFTER PÅSÆTNING AF LOGO
Jeg har markeret på før-billedet, hvor jeg vil bruge 
 Liquify værktøjet. Det er primært på de yderste bogsta-
ver, hvor der er folder i t-shirten. Ydermere har jeg brugt 
brushen med lav opasity og flow til at gøre kanterne 
knapt så skarpe på teltet.

FØR

EFTER

REDIGERING AF SKJORTE
Da skjorten sidder lidt stramt nederst på Michael, 
skaber den nogle uønskede folder.
Dette glatter jeg ud ved hjælp af Clone Stamp Tool.
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FRITLÆGNING
Det endelige billede består af et baggrundsbillede,  ’festi-
val’-siden til venstre og ’business’-siden til højre, samt ho-
vedet af  Michael, som skal sættes sammen til én stor figur.
Alle tre elementer fritlægger jeg med Pen Tool.

HOVEDET
Efter at have tegnet med Pen Tool omkring hovedet ctrl + 
klikker jeg og laver derved en selektion. Her  vælger jeg Re-
fine Edge for at lave en pænere overgang og skruer op for 
Shift Edge og en smule for radius. Jeg husker også at vælge 
output til New Layer with Layer Mask 
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VENSTRE OG HØJRE SIDE
Efter jeg har fritlagt begge sider med Pen Tool, gemmer jeg 
deres path. Efter dette ctrl + klikker jeg på pathen og tilføjer 
en mask til billedet.

SAMMENSÆTNING
Højre side skal være øverst i forhold til fritlægningen, da skjortens og 
buksens lukning er klippet med. Derfor placerer jeg ’Business’-laget 
øverst i mappestrukturen. 
Lukningen på de sorte bukser går ind over den hvide t-shirt fra venstre 
side. Jeg markerer masken på højre side og maler det bukselukningen 
væk med en sort brush.
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HOVED OG HALS
Jeg placerer hovedet under højre og venstre side og tilpasser 
det størrelsen i forhold til halsen.
Der er noget farveforskel i huden, så dette skal jeg have 
blendet bedre sammen.

Til at starte med, løser jeg overgangen med sort brush på 
den venstre sides mask.
Men jeg har stadig noget farveforskel nederst på halsen.

Til slut tager jeg farve fra forskellige steder på halsen og 
maler på den venstre side. Min brush har opasity på 30% 
og flow på 70% - dette gør det muligt for mig at blende 
farverne naturligt ind.
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SKYGGE
Jeg bruger Polygonal Lasso Tool til at tegne skygger fra 
 Michaels fødder og fylder dem med sort og sætter opasity 
ned til 60%.

LYSINDFALD // CURVES
Det er sen aftensol på baggrundsbilledet og da Michael er 
meget lysere, skal jeg have gjort ham mørkere og give ham 
noget lysindfald bagfra.

Jeg vælger at lave bruge curves til at skrue ned for lyset 
på Michael. Først markerer jeg alle lagene med hans krop, 
kopiere og merger lagene. Jeg tilføjer Adjustment Layer > 
Curves og låser det til laget med Michael på underneden. 
Jeg beholder de originale i tilfælde af rettelser.

Først starter jeg med at skrue ned for de lyse toner i billedet 
og matcher til de andre festivalgængere.

BLUR
Skyggen er for skarp, så jeg bruger Gaussian Blur med 1,4px 
i Radius for at bløde skyggen lidt op. Først skal jeg konvatere 
laget til et Smart Object i tilfælde af at jeg vil rette i blur-
effekten.

Da baggrundsbilledet har et varmt, gult lys skal jeg have 
skruet ned for de grøn og blå farver. 



GRAFIK OG BILLEDE

LYSINDFALD // CURVES
Til slut skruer jeg lidt op for den røde farve i midttonerne 
for at give lidt mere varme til billedet.

Jeg markerer nu min layer mask og trykker Apply Layer Mask til min 
selektion. Dette er for at kunne bruge min selektion, så jeg ikke mister 
den. Efterfølgende flytter jeg den over mit curves lag og låser curves 
laget til mit nederste lag med kroppen.
Jeg tilføjer nu en ny layer mask, så jeg kan give lys til Michael.

LYSINDFALD // NYT LAYER MASK
Efter at have fået den rigtige farve gennem curves, mar-
kerer jeg nu Michael med Quick Selection Tool og går i 
Refine Edge, hvor jeg giver en smule i Radius, Feather og 
Shift Edge. Jeg sætter output til New Layer with Layer 
Mask, i tilfælde af at jeg vil ind og rette i indstillingerne.
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LYSINDFALD // BRUSH
Jeg maler nu på Michael, hvor jeg kan se lyset falder. 
Dette er i forhold til de andre mennesker i forgrunden.

LYSINDFALD // HUE/SATURATION
Som man kan se på de andre personer i forgrunden fra 
baggrundsbilledet, er lyset meget gult og har en ret 
skarp kant langs kroppene. Derfor benytter jeg mig af 
Hue/Saturation, hvor jeg krydser af i Colorize. På denne 
måde kan jeg få den gule farve ind og gøre den ret mas-
siv i farven ved at skrue op for Lightness.

LYSINDFALD // BRUSH
For at give lysindfaldet til en skarp kant, går jeg ind med 
den sorte brush igen og maler helt tæt så jeg synes det 
passer.
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DET FÆRDIGE PRODUKT // KVALITETSVURDERING
Billedematerialet var ikke i den bedste kvalitet, men 
jeg formåede at gøre det bedste med det, som muligt. 
Jeg synes resultatet er blevet godt og så naturligt, som 
det kan blive med den statur, som Michael står i.

Jeg synes også at jeg er kommet godt rundt i program-
merne og værktøjerne, og har løst problemstillinger.


