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Photoshop CC



At arbejde med layers/lag i Photoshop er et af de vigtigste elementer i opbyg-
ningen af dit dokument i Photoshop. Ethvert dokument i Photoshop består af 
et eller flere lag. Et nyt dokument har typisk et baggrundslag, som indeholder 
en farve eller et billede. Er laget gennemsigtigt, vises dette med et gitter af grå 
og hvide tern. Alle nye lag i et billede er transparente, indtil du påfører noget 
tekst eller grafik.

Et dokument i Photoshop opbygget i lag kan sammenlignes med en stak trans-
parenter, som du individuelt kan tegne grafik på og redigere uden at påvirke de 
andre lag (Fig. 1). De enkelte lag kan navngives og flyttes, så objekterne på de 
enkelte lag synes at ligge foran eller bagved i forhold til hinanden.

Formålet med nedenstående øvelse er at få fortrolighed med at oprette, navn-
give, flytte og slette lag.

1. Opret et nyt dokument med hvid baggrund i 300 x 300 pixel og 72 ppi. 

2. Opret et nyt lag ved at klikke på papirikonet (Create a new layer) ne-
derst i LayersPanelet (Fig. 2).

3. Laget får automatisk navnet Layer 1. Kigger du i LayersPanelet, viser 
det lille billede (thumbnail) til venstre for teksten, grå og hvide tern. 
Dette ternede net er Photoshops måde at vise på, at laget er transpa-
rent (gennemsigtigt) (Fig. 3).

4. Tegn en perfekt rund, sort cirkel på Layer 1 med Ellipse Tool, med 
Pixels slået til i indstillingslinjen.

5. Dobbeltklik på teksten i ”Layer 1” i LayersPanelet (Fig. 4) og navngiv 
laget: ”Sort cirkel”.

6. Opret et nyt lag og, navngiv det ”Rød firkant”.

7. Tegn en rød firkant med Rectangle Tool (Fig. 5).                       

8. Tredimensionelt, svarer opstillingen af lag nu til Fig. 1. 
 
Opgaven fortsættes på næste side....
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9. Flyt laget ”Rød firkant” ned under laget ”Sort cirkel”. Det gøres ved at 
tage fat i laget (klik og hold tasten nede) og hive det ned midt imellem 
laget ”Sort cirkel” og baggrundslaget (Fig. 7).

10. Den røde firkant ligger nu under den sorte cirkel (Fig. 8).

11. Bemærk, hvordan du kan flytte rundt på objekterne ved at vælge 
Move Tool (den sorte pil). Sættes en markering i ”Show Transform 
Controls” i indstillingslinjen for Move Tool (Fig. 9), kan objekterne 
frit skaleres og flyttes i det enkelte lag. Alternativt kan kommandoen 
Transform kaldes frem med Ctrl+T.

12. Slet nu Laget med den røde firkant ved at trække laget ned oven på 
skraldespanden i LayersPanelet (Fig. 10). Tilbage er nu kun den sorte 
cirkel. 

Fig. 7 Fig. 8

Fig. 9 Fig. 10
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Layers Panelet er måske det vigtigste panel i Photoshop, ihverfald er det en 
god idé altid at have det åbent på skærmen, da man næsten kan alt fra dette 
panel. Herunder en oversigt over, hvad der findes i Layers Panelet. Brug denne 
side at bladre tilbage til undervejs, mens du arbejder dig igennem kompendiet.

Optionsmenu

Slå Layer Filtering til/fra

Lagets gennemsigtighed - 0% = ingen farve

Objekters gennemsigtighed, EJ effekters

Skult lag

Vist lag

Smart Filter

Redigér Blending OptionRedigér Smart Filter

Blending mode

Valg af Filter type

Indicates filter effectsSmart Object thumbnail

Adjustment layer med maskeClips to Layer =
Adjustment Layer slår kun
igennem på laget LIGE
nedenunder (som pilen
peger på).
Er den lille pil der ikke,
slår Adjustment Layer 
igennem på ALLE lag
nedenunder (Affects all
Layers below).

Layer Style (Effect) -den lille trekant folder 
laget sammen. 
Dobbeltklik på fx / Effects / Drop Shadow, 
for at åbne og redigere en Layer Style.
Layer mask

Linked layers

Create a new layer

Filter for shape layersLock all

Delete layer

Filter for smart objects

Synlighedskolonnen

Create a new group

Filter for type layersLock position

Create new fill or adjustment layer

Filter for adjustment layersLock image pixels

Add layer mask
Add layer mask

Filter for pixel layersLock transparen pixels

Link layers

Tip 1: I Photoshop CC kan man nu med 
enkeltklik på hængelåsen låse Back-
ground layer op.

Tip 2: I Photoshop CC kan lagnavne nu 
fylde helt op til 255 tegn.

Fig. 1



Arbejdet med selections/selectioner er helt grundlæggende i Photoshop og 
der er mange måder at lave dem på. En selection er et bestemt område i et 
billede, som man definerer og herefter arbejder ”indeni”. Indtil en selection 
ophæves igen, er det kun indenfor det afgrænsede område, der kan tegnes 
eller redigeres. Selections ses, når de er aktive, som en animeret stiplet kant, 
populært kaldt ”myrer”. Selections virker i en to-trins proces. Først vælger du 
den del af billedet du vil arbejde i/med, herefter vælger du et værktøj til at lave 
ændringer med, som f.eks. at flytte den markerede del af et billede til et andet 
sted eller fylde farve i selectionen. Mulighederne er mange.

I denne øvelse vil du lære at arbejde helt grundlæggende med de to selek- 
tionsværktøjer; Rectangular Marquee Tool og Ellipitical Marquee Tool. 

1. Når man holder Shift nede, mens man ”tegner” sin selection, bliver 
formen perfekt rund eller firkantet (Fig. 1).

2. Holdes Shift nede, når man tegner en ny selection (efter man har 
tegnet den første, og denne stadig er aktiv), skifter Shift-funktio-
nen: den lægger en ny selection til (Fig. 2) eller tilføjer en ny del til 
den gamle selection (Fig. 3).

3. Holdes Alt-tasten nede, ”trækkes der fra” selectionen (Fig. 4 og 5).

4. Har man brug for en selection som på Fig. 7, så kan man bruge hjælpe-
linjer (guides). Slå Snap funktionen til, hvis den ikke allerede er slået 
til. Vælg View > Snap og herefter View > Snap To > All

5. Vælg View > Rulers (linealer) og træk med Move Tool en hjælpelinje 
ud af linealen. Den ”snapper” fast til både kanter og midte af en 
selection (Fig. 6). Selections ”snapper” omvendt også til hjælpelinjer, 
så man kan få den nye selection til at flugte med den gamle (Fig. 7).

6. For at lave en rektangulær selection med runde hjørner (Fig. 8): 
Tegn en selection. Vælg Select > Modify > Smooth og angiv en 
værdi på ca. 10 pixels. Klik OK. En højere værdi giver endnu blødere 
hjørner.

Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5

   
Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8

Fig. 1

Fig. 2

Tip 1: For at fravælge sin Selection, 
klik i et område uden for med Move 
Tool valgt eller brug genvejstasterne 
Ctrl + D.

side 24

Adobe Photoshop CC

© FutureCompany – www.futurecompany.dk

Side 1 af 1

Selections med firkant og cirkel



Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8

Selections bruges ikke kun til at udvælge bestemte områder med, men også til 
at skabe specielle figurer med, ved at lægge flere selectioner til, trække dem fra 
eller kun bruge det fælles område. I denne øvelse skal du lære at bruge de fire 
første funktioner i selectionsværktøjernes indstillingslinje, samt at fylde farve 
i (Fill) og på kanten (Stroke) at en  selection (Fig. 1).

1. Opret et nyt dokument med hvid baggrund ved at vælge File > New i 
dialogboksen og vælg i Preset: Default Photoshop Size. Giv dokumen-
tet titlen ”bjørn”, for det skal du til at tegne nu. Klik OK.

2. Tegn en oval selection som på Fig. 2. Dette skal blive til hovedet. Flyt 
evt. selectionen ved at føre selectionsværktøjet ind over selectionen, 
når markøren ændres til en hvid pil med en lille firkant,  kan ovalen 
flyttes. (Indstillingslinjen skal være sat til New Selection).

3. Tegn ørerne ved at holde Shift tasten nede (= Add i indstillingslinjen). 
Markøren får et lille plus på sig. Tegn fra venstre mod højre, start evt. 
lidt til venstre over ovalen. Bjørnen skal have to ører som på Fig. 3.

 TIP: Hvis du holder mellemrumstasten nede samtidig, kan du flytte se-
lectionen du er ved at lægge til. Undgå unødige museklik, ellers risike-
rer du at selectionen klikkes væk!

4. Hullet i ørene fås ved at trække selectioner fra. Stadig med Oval Selec-
tion Tool valgt holdes Alt-tasten nede, mens der tegnes (Fig.4).

5. Nu skal der fyldes en farve i selectionen. Vælg i menulinjen Edit > Fill. I 
dialogboksen under Contents vælges Color (Fig. 5). Vælg i color picke-
ren en brun farve fx. R:145 G:89 B:8 (fig.6). Acceptér og tilføj et nyt lag.

6. Nu skal næsen tegnes. Med Ellipitical Marquee Tool valgt, sørg for at 
indstillingslinjen er sat til New Selection. Klik en enkelt gang i doku-
mentvinduet for at fjerne den nuværende selection. Tegn nu en næse. 
Giv den fyldfarven sort. Edit > Fill og vælg Black i Contents (Fig. 7).

7. Tegn et højlys på næsen på samme måde. Giv den fyldfarven hvid. Edit 
> Fill og vælg White i Contents (Fig. 8).

8. Nu skal der tegnes en mund. Tegn først en oval med Elliptical 
Marquee Tool og træk en ny oval fra denne ved at holde Alt-tasten 
nede - Subtract from selection (Fig. 9).

9. Nu skal du lære en ny måde at farvelægge en selection på. Sørg for at 
Fill er sat til Default, som er sort som forgrundsfarve og hvid som bag-
grundsfarve. Dette gøres ved at klikke på det lille sort/hvide ikon lige 
under forgrundsfarven (Fig. 10).

Fig.1

Indstillingslinjen: 
1. Valgt værktøj; Rectangular Selection 
Tool, 2. New Selection, 3. Add to selec-
tion (Tilføj), 4. Subtract from selection 
(Træk fra) 5. Intersect with selection 
(Overlappende).

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 9

Opgaven fortsættes på næste side...

side 25

Adobe Photoshop CC

© FutureCompany – www.futurecompany.dk

Side 1 af 2

Selections med fyld- og stregfarve



10. Fyld nu selectionen med den sorte forgrundsfarve via genvejstasterne  
Alt+Backspace (pil tilbage). Bevar selectionen aktiv (Fig. 11).

11. Nu skal bjørnen have en tand. Vælg Rectangular Marquee Tool og sæt  
indstillingslinjen til Intersect with selection (Overlappende).

12. Tegn en rektangel ned over munden (Fig. 12).

13. Fyld tanden med hvid med genvejstasten Ctrl+Backspace (Fig. 13).

14. Nu skal der tegnes et øje, lav derfor et nyt lag. Vælg Elliptical Marquee 
Tool igen og tegn en oval, hvor øjet skal sidde i venstre side. Fyld se-
lectionen med hvid. f.eks. ved at bruge Paint Bucket Tool (malerspan-
den) inde i markeringen. Paint Bucket bruger forgrundsfarven (Fig. 14)!

15. Tegn en sort pupil i øjet efter samme princip. Holdes Shift-tasten 
nede, mens du tegner, bliver selectionen perfekt rund (Fig. 15).

16. I stedet for at tegne et nyt øje skal du lave en kopi af det, du lige har 
tegnet. Vælg Move Tool og hold Alt tasten nede, mens du flytter ko-
pien af øjet til højre. Slip musen der hvor øjet skal sidde (holdes Shift-
tasten nede, mens du trækker, sidder øjnene lige ud for hinanden).

17. Nu skal der laves en blå baggrund - gerne på Background Layer. Tegn 
en oval omkring hovedet på bjørnen. Det gør ikke noget, den ikke 
passer præcist, det retter lige om lidt. Højreklik på selectionen og 
vælg i menuen Transform selection. Nu kan din selection skaleres og 
roteres, som du ønsker det. Accepter dine ændringer ved at taste Enter 
eller klikke på det lille  i indstillingslinjen yderst til højre (Fig. 16). Din 
selection skal se ud som på Fig. 17.

18. Højreklik igen på din selection og vælg denne gang Select Inverse.

19. I værktøjskassen, klik på Set Foreground Color og vælg en blå farve 
(f.eks. R:24 G:58 B:173). Med en blå farve valgt kan du nu fylde den i 
selectionen (Fig. 18).

20. Nu mangler vi blot nogle gule cirkler på baggrunden. Tegn med Ellip-
tical Marquee Tool én lille perfekt rund cirkel, hold Shift nede, mens 
du tegner.

21. Vælg Edit > Stroke. Sæt pixelbredden til 2, og i Color vælges en gul 
farve (f.eks. R:255, G:217, B:7). Lokation: inside. Klik OK (Fig. 19).

22. Flyt markeringen, og gentag proceduren med de andre cirkler, til dit 
billede ligner Fig. 20.  
 
Tip 1: Du kan højreklikke i markeringen og i menuen vælge Stroke.

Fig. 17 Fig. 18 Fig. 19

         

Fig. 10
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Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 20

Fig. 16
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