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arbejde med lagblandinger i den ene eller den anden form, og der er utrolig mange muligheder for at arbejde
med lagblandinger i Photoshop CC 2017. Tips og info, du tit kommer til at bruge Bogen starter med et

kapitel, som gennemgår nogle praktiske informationer og nogle grundlæggende tips og tricks, som vil gøre
dit arbejde med lagblandinger nemmere senere i bogen. Du får bl.a. en gennemgang af, hvordan du opretter
Handlinger, så du kan lave effekter, som indeholder mange klik og tastetryk med nogle få klik eller en

genvejstastekombination – dvs. et tryk på to taster. Billederne i bogen Efter dette indledende kapitel, får du
en gennemgang af, hvordan du uden omkostninger henter billeder på internettet, du kan bruge, som du vil fra
tre store billeddatabaser med masser af flotte billeder i høj kvalitet. Du får en gennemgang af, hvordan du
indsætter en af disse databaser i Photoshop CC, som et panel, hvor du kan søge efter billederne i databasen
inde fra Photoshop CC og hurtigt downloade et billede. Kapitel om teksturer Teksturer bruges meget sammen
med lagblandinger, så derfor får du et kapitel, som beskriver, hvordan og hvor du kan downloade teksturer
uden det koster noget, samt hvordan du selv opretter teksturer i praksis. Grundigt kapitel om lagblandinger

Derefter kommer det til at handle om lagblandinger i mange kapitler, hvor du starter med en teknisk
gennemgang af de enkelte lagblandinger og deres kendetegn. Derefter får du endnu en grundig gennemgang
af de enkelte lagblandinger ud fra brugen af dem i praksis med mange praktiske eksempler, som beskriver
effekten af de enkelte lagblandinger og senere effekten af lagblandinger, når du bruger flere af dem sammen.
Der er mange praktiske eksempler, du kan bruge på dine egne billeder med det samme. Lagtyper med fede
effekter Næste kapitel i bogen handler om lagtyper, som indeholder automatiserede effekter, du kan bruge på
et eller flere lag og justere dem manuelt – flere lagtyper indeholder også lagblandinger, som kan påvirke
lagtypens effekt. Lagtypen kan være en slagskygge, et farveforløb, optegn langs markering osv. Du får en
grundig gennemgang af lagtyper og blanding via Lagtype-dialogboksen i denne bog med mange praktiske
eksempler. Lagblandinger i Lightroom CC Du kan ikke bruge lagblandinger i Lightroom CC, men du kan
sende en kopi af et billede fra Lightroom CC til Photoshop CC 2017 og redigere billedet med lagblandinger
der. Du gemmer og afslutter billedet i Photoshop CC, og det redigerede billede sendes nu automatisk tilbage

til Lightroom CC – hvor du evt. kan redigere yderligere, hvis du ønsker det. Da rigtig mange nu lejer
Photoshop CC og Lightroom CC via Adobe Creative Cloud, så har jeg taget dette kapitel med i bogen med
praktiske eksempler på, hvordan du udnytter Photoshop CC fra Lightroom CC til den billedbehandling, du
ikke kan foretage i Lightroom CC. Se alle detaljerne om indholdet i denne bog i indholdsfortegnelsen.

 

Alt i denne bog er baseret på at arbejde med lagblandinger i den ene
eller den anden form, og der er utrolig mange muligheder for at

arbejde med lagblandinger i Photoshop CC 2017. Tips og info, du tit
kommer til at bruge Bogen starter med et kapitel, som gennemgår



nogle praktiske informationer og nogle grundlæggende tips og tricks,
som vil gøre dit arbejde med lagblandinger nemmere senere i bogen.
Du får bl.a. en gennemgang af, hvordan du opretter Handlinger, så
du kan lave effekter, som indeholder mange klik og tastetryk med
nogle få klik eller en genvejstastekombination – dvs. et tryk på to
taster. Billederne i bogen Efter dette indledende kapitel, får du en
gennemgang af, hvordan du uden omkostninger henter billeder på

internettet, du kan bruge, som du vil fra tre store billeddatabaser med
masser af flotte billeder i høj kvalitet. Du får en gennemgang af,
hvordan du indsætter en af disse databaser i Photoshop CC, som et

panel, hvor du kan søge efter billederne i databasen inde fra
Photoshop CC og hurtigt downloade et billede. Kapitel om teksturer
Teksturer bruges meget sammen med lagblandinger, så derfor får du

et kapitel, som beskriver, hvordan og hvor du kan downloade
teksturer uden det koster noget, samt hvordan du selv opretter
teksturer i praksis. Grundigt kapitel om lagblandinger Derefter

kommer det til at handle om lagblandinger i mange kapitler, hvor du
starter med en teknisk gennemgang af de enkelte lagblandinger og

deres kendetegn. Derefter får du endnu en grundig gennemgang af de
enkelte lagblandinger ud fra brugen af dem i praksis med mange

praktiske eksempler, som beskriver effekten af de enkelte
lagblandinger og senere effekten af lagblandinger, når du bruger flere
af dem sammen. Der er mange praktiske eksempler, du kan bruge på

dine egne billeder med det samme. Lagtyper med fede effekter
Næste kapitel i bogen handler om lagtyper, som indeholder

automatiserede effekter, du kan bruge på et eller flere lag og justere
dem manuelt – flere lagtyper indeholder også lagblandinger, som kan

påvirke lagtypens effekt. Lagtypen kan være en slagskygge, et
farveforløb, optegn langs markering osv. Du får en grundig

gennemgang af lagtyper og blanding via Lagtype-dialogboksen i
denne bog med mange praktiske eksempler. Lagblandinger i

Lightroom CC Du kan ikke bruge lagblandinger i Lightroom CC,
men du kan sende en kopi af et billede fra Lightroom CC til

Photoshop CC 2017 og redigere billedet med lagblandinger der. Du
gemmer og afslutter billedet i Photoshop CC, og det redigerede

billede sendes nu automatisk tilbage til Lightroom CC – hvor du evt.
kan redigere yderligere, hvis du ønsker det. Da rigtig mange nu lejer
Photoshop CC og Lightroom CC via Adobe Creative Cloud, så har
jeg taget dette kapitel med i bogen med praktiske eksempler på,
hvordan du udnytter Photoshop CC fra Lightroom CC til den
billedbehandling, du ikke kan foretage i Lightroom CC. Se alle
detaljerne om indholdet i denne bog i indholdsfortegnelsen.
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