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Hvad?
Min klasse havde undervisning i Illustra-
tor og efter at have lavet nogle bunde 
opgaver, ville jeg forsøge lidt selv og 
lavede så en lup. Her har jeg både fået 
refleksion, stål-udseende, illusion af rill-
er og nuancer i stålet samt udbuling af 
glasset.

Programvalg
Jeg har kun benyttet mig af Illustrator til 
denne illustration. Jeg har delt luppen 
op i fire elementer: glasset, håndtag, re-
fleksionen og mellemleddet. Hvert ele-
ment har fået hvert sit lag, for at have en 
mere struktureret arbejdsproces.

Arbejdsprocessen
Forstørrelsesglasset
Jeg startede ud med at lave og navn-
give fire lag. Her efter startede jeg med 
forstørrelsesglasset. Dette består af fire 
cirkler i fire forskellige størrelser. Det 
bagerste – den bagerste kant på stålet 
- er en helt gråt, det næste er der blevet 
brugt Gradient Tool, så den gradierer 

lineært fra sort til lys grå, så det ligner 
lyset kommer fra højre.

Derefter en hel grå cirkel igen og til 
sidst en cirkel, der gradierer cirkulært 
nederst fra venstre til øverst højre. Far-
verne går fra hvid til mørkeblå.

Mellemstykket
Til mellemstykket lavede jeg først et re-
ktangel, som jeg efterfølgende gav to 
nye punkter med Pen Tool i hver side. 
Disse to punkter gjorde at jeg kunne – 
med Direct Selection Tool – trække de 
nederste to punkter længere ud, så rek-
tanglet fik en bredere bund.

Derefter gav jeg det en lineær gradi-
ent, som går fra mørk grå til sort til lys 
grå, hvilket ligner mellemstykket buer. 
For at skabe noget tekstur lavede jeg 
noget, der lignede riller på mellemstyk-
ket og lavede derfor 16 tynde sorte rek-
tangler, som blev sat med lige afstand 
hen over.

Håndtaget
Håndtaget var noget i samme stil som 
mellemstykket. Elementet er et aflangt 
rektangel, der har fået to nye punkter 
på den nederst korte led, hvor jeg igen 

har brugt Direct Selction Tool og Han-
dle Bars til at få stykket til at bue. Dette 
rektangel har også fået lineær gradient, 
men da det skal ligne at det er et sort 
håndtag, går farverne fra sort til en smal 
stribe lys grå til sort. Igen for at få det til 
at ligne, der kommer lys fra højre.

Reflektsionen
Til sidst har jeg lavet refleksionen i glas-
set ud af cirkler. Hver af refleksionerne 
er blevet lavet med to cirkler: den ene 
med cirkulært gradient fra hvid til lys 
blå og den anden uden fyld.

Her har jeg brugt Pathfinder Tool til 
at lave en pæn form, der passer bedst 
som refleksion. Jeg har lagt den største 
cirkel uden farve bagerst og derefter 
den lidt mindre cirkel med gradient for-
rest, men lidt forskudt så der danner sig 
en lille form. Ved at bruge ’Minus Back’ 
funktionen i Pathfinder Tool sletter man 
alt andet end det stykke af den forreste 
cirkel med gradient, der var forskudt fra 
den nederste cirkel. Denne ’halvmåne’ 
kan man så bruge som refleksion, så det 
ligner at glasset buer.

Så har jeg sat det hele sammen og det 
har nu et helt udtryk som en lup.

Kvalitetsvurdering
Jeg synes, jeg er kommet rigtig godt 
efter det med opgaven og jeg er meget 
tilfreds med resultatet. Jeg har brugt 
lang tid på det og har lært alle værk-
tøjerne godt at kende.
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Fremgangsmåden ved refleksionen 
på
forstørrelsesglasset.

1. Cirklen med gradient placeres 
ovenpå den anden cirkel.

2. Markering af de to cirkler

3. ’Minus Back’-funktionen med Path-
finder Tool skaber ’halvmånen’.

1.

2.

3.
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Fremgangsmåden ved
mellemstykket.

1. Rektangel med gradient.

2. Nye punkter sættes på rektanglet 
og der hives ud for at danne formen.

3. ’Den rillede effekt’ påsættes på 
linje efter hinanden.

1. 2.

3.
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Fremgangsmåden ved
håndtaget.

1. Rektangel tegnes og tilføres gradi-
ent.

2. Den korte led for tilføjet to nye 
punkter.

3. Der bliver rettet til i de to Handle 
Bars til en pæn rundning.
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Hvad?
Jeg har fundet et lidt dunkelt billede af 
et lyskryds i Berlin fra vores studietur. 
Her vil jeg gerne fjerne lidt mennesker, 
øje kontrasten, lysne himlen og sætte 
fokus på gadelysene.

Programvalg
Jeg har kun benyttet mig af Photoshop 
til dette billede. 

Arbejdsprocessen
Fjernelse af elementer med Clone 
Stamp Tool
Jeg startede ud med at kopiere billedet 
på et nyt lag og valgte derefter Clone 
Stamp Tool til at fjerne to mænd ved 
fodgængerfeltet, personen ved cyklen, 
plakaten på lygtepælen og kranerne i 
baggrunden.

Lysning af himlen
Her markerede jeg  himlen med Quick 
Selection Tool og lavede rettelser ved 
de steder, hvor selectionen ikke kunne 
nå ind. Dette var f.eks i træet til venstre 

og kirkespirrene. Med den markering 
valgt, har jeg lavet en maske på laget.
Ved at  markere først, sikre det at kun er 
den, der kommer på masken.

Efterfølgende har jeg lavet nogle ju-
steringer til himlen ved hjælp af nogle 
Adjustment Layers: lysnet med Bright-
ness/Contrast og forøget kontrasten 
i Curves. Jeg har derefter ’clipset’ dem 
sammen med Layer Masken nednun-
der. Dette gør at justeringerne kun gæl-
der for selectionen på Layer Masken.

Tilt Shift
Denne funktion bruges til give et land-
skabsbillede et slags miniature-look. 
Dette gøres ved at aktivere Quick Mask 
og trække oppefra eller nedefra i en 
bane med Gradient Tool. Det skal være 
reflekterende og går fra sort til hvid.
Derefter deaktiveres Quick Mask og jeg 
har nu en selection, som skal sløres for 
at opnå effekten. Dette gøres ved at 
vælge Filter - Blur - Lens Blur.
Til sidst sluttes der af med Unsharpen 
Mask. Dette gøres under Filter - Shar-
pen - Unsharpen Mask og indstilles til 
amount: 120%, radius: 1,0 og Threshold: 
3, da billedet hverken er portræt, blødt 

motiv eller top professionelt billede. 
Derfor indstilles det, da det går ind un-
der kategorien Generel sharpening.

Kvalitetsvurdering
Jeg kan tydelig mærke jeg ikke er no-
get nær lige så god og øvet i Photoshop, 
som f.eks. InDesign og Illustrator, så der-
for var det en lidt omfattende opgave 
for mig og jeg derfor ikke kommet ind 
på alle funktioner, som jeg kunne. Med  
det sagt, så er jeg godt tilfreds med re-
sultatet.

Billede
•

LYSkryds 
i Berlin



Billede
•

LYSkryds 
i Berlin

Billedet fra start



Billede
•

LYSkryds 
i Berlin

Under brugen af Clone Stamp Tool



Billede
•

LYSkryds 
i Berlin

Efter brugen af Clone Stamp Tool

Her har jeg fjernet kranerne i bag-
grunden, de to mænd ved fordgæn-
gerfeltet, personen ved cyklen og 
plakaten på lygtepælen.



Billede
•

LYSkryds 
i Berlin

Her ’maler’ jeg resterne i træerne og 
kirkespirrene med sort, for at gøre 
den gennemsigtig. Samtidig har jeg 
også sat brushen ned på 50% på flow, 
for en knapt så hård kant.



Billede
•

LYSkryds 
i Berlin

Kontrast på en S-kurve.
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Forløbet i Tilt Shift
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