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Opgaven
Jeg vil, ved hjælp af funktionen Refine 
Edge i Photoshop, fritlægge af en dreng 
med krøllet hår ind på en ny baggrund 
og samtidig forsøge at få drengen til 
blende ind, så det ligner at billedet rent 
faktisk er taget i en æblehave.

Programvalg
Til opgaven har jeg brugt Photoshop.

Arbejdsprocessen
Første trin i opgaven er at klargøre 
mine lag i Photoshop. Her åbner jeg 
baggrundsbilledet og derefter trækker 
billedet af drengen ind i det dokument. 
Her har jeg to lag, hvor jeg slukke for 
det nederste (baggrundsbilledet) og 
beholder originalbilledet af drengen 
tændt.

Jeg står på originalbilledet og begynder 
så at markere rundt om drengen med 
Polygonal Lasso Tool. Dette værktøj 
virker hurtigere og lettere end Lasso 
Tool, hvor man skal lave markeringen i 
ét træk.
Polygonal Lasso Tool virker bedst, hvis 
man holder markeringen lidt indenfor 
kanten af ens objekt. Når man så kom-
mer op til håret, skal man stadig holde 
sig lige inden for kanten, men her skal 
man gå uden om de områder, hvor man 
kan se baggrunden igennem håret. 
Dette gør jeg hele vejen rundt og lukker 
min markering af ved startpunktet.
Nu åbner jeg Refine Edge funktionen, 

mens jeg stadig står på originalbilledet. 
Nu kan jeg se, at min markering bliver 
lavet om til en meget skarp kant. Jeg 
sætter mit billede på One White (W) i 
View Mode, for bedst at kunne se håret, 
når jeg skal have de sidste hårtotter 
med. Hvis man vil holde øje med det 
endelige resultat løbende, sætter man 
On Layers i View Mode aktivt.
Herefter forhøjer jeg Edge Detection for 
at udvide min markering af håret. Her 
kan man så småt se hårtotterne kom-
me frem.
Nu hvor jeg har udvidet radiussen af min 
markering, vil jeg lige tjekke hvor meget 
den har indtaget af kroppen. Dette gør 
jeg ved at sætte hak ved Show Radius 
(J). Her kan det ses at den har udvi-
det sig på begge sider af den originale 
markering og derved taget noget af ar-
men og æblet med på drengen, hvilket 
ikke er meningen. Ved at slå funktionen 
Smart Radius til, beregner den selv at 
radiussen skal være tæt på indersiden 
af markeringen. Hvis der skulle være 
nogle steder, hvor markeringen ikke 
har ramt rigtigt, kan man bruge Refine 
Radius Tool, som en slags brush til at 
vælge det, der mangler.

Nu skal jeg tilføje mere af drengens 
hår til billedet. Dette vil jeg også bruge 
Refine Radius Tool til, men først vælge 
Reveal Layer i View Mode, for kunne se 
hvilke hår jeg mangler. Efter dette væl-
ger jeg On Layers igen, hvor jeg begyn-
der at male hårene frem igen. Hvis jeg 
skulle være i tvivl om hvor hårtotterne 

var, kan jeg altid skifte mellem de to 
View Modes. Lettest er at gøre det med 
gennemvejstasterne for View Mode: On 
Layers (L) og Reveal Layer (R).
Jeg maler bare stille og roligt frem til 
hårtotterne og når jeg giver slip med 
musen, kalibrerer Refine Edge-funk-
tionen selv baggrunden frem bag det 
malede.
Håret kan nu godt komme til at se hårdt 
og kantet ud, så det er her Adjust Edge-
funktionen kommer i spil. Her benytter 
jeg mig af Shift Edge, som jeg sætter 
til +20% - dette vil gøre håret blødere 
at se på.
Men nu er der så kommet noget den 
originale baggrundsfarve fra billedet 
af drengen frem. Dette fjerner jeg ved 
hjælp af Decontaminate Colors. Jeg 
slår funktionen til og sætter den efterføl-
gende til 75%. Nu bliver håret mørkere 
og samt det hvide bag håret fosvinder.

Nu vil jeg afslutte Refine Edge og det 
gør jeg ved at eksporterer min marker-
ing. Dette gøres ved at sætte Output 
To: New Layer with Layer Mask og 
trykke OK. Nu er der blevet lavet en 
kopi af det originale billede af drengen 
og min markering er blevet konverteret 
til et layer mask på kopien.
Til slut forhøjer jeg kontrasten og 
mørkner billedet for at det ikke fremstår 
for meget at det er taget i et fotostudie.

Kvalitetsvurdering
Jeg synes opgaven er gået godt og jeg 
fik det resultat, jeg er gået efter. 
Photoshop er ikke min største styrke, 
så det har været en god udfordring for 
mig og jeg har bestemt lært en masse.
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Starten
Åbning af de to billeder samt
arrangering af lagene i Photoshop

Selektion
Med Polygonal Lasso Tool tegner jeg et 
omrids af drengen.

Baggrund Dreng med krøller
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Start på Refine Edge
Vælges når selektionen er fuldendt, ved at 
trykke på knappen øverst (eller i menuen: 
Select -> Refine Edge)
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Edge Detection & Smart Radius
Her er Radius udvidet og Smart Radius er 
sat til, for at rykke tættest på selektionens 
inderside.
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refine radius tool
Her maler man sig frem til de manglende 
hårtotter.
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Adjust edge
Her får man flere detaljer i håret.

Forkert screenshot 
Her skulle der stå 20%.
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Decontaminate & Output
Her fjerner jeg farven fra den originale bag-
grund, som er i håret.
Dernæst laver jeg et output, der ligger sig 
som en kopi af originalbilledet af drengen.
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Brightness & contrast
Til slut giver jeg billedet noget kontrast, 
samt mørkner det lidt, for at drenge ikke 
fremstår så oplyst i billedet.
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Det endelige resultat


