
PhotoShop
Photoshop är ett av många
bildbehandlings-program. Man behandlar
bilder på alla tänkbara och otänkbara sätt.
Det är bara fantasin och tiden som sätter
stopp.
 
Eftersom Photoshop är så stort och
omfattande varken kan eller får jag plats
med allt vad programmet kan. Vi
konsentrerar oss på det mest vanliga
funktionerna.
 
Till vänster finns det knappar för att snabbt
komma till önskad funktion.
 
Instruktionerna gäller PhotoShop 7 men är
snarlika i andra versioner och program.
 
Efter denna lilla genomgång förstår man
uttrycket:
En bild säger mer än tusen ord,
och tvivlar på uttrycket:
En bild ljuger aldrig.
 
Plats för källkritik alltså!

Bilderna jag har använt är tagna med en
Sony Digital Mavica digitalkamera. Fördelen
med kamran är att den spar på diskett.
Eleven tar sin diskett och lämnar kameran

vidare. Kameran sparar
bilderna i jpeg och
bitmappformat. Jpeg
kan de flesta program
hantera. Nackdelen är
att den är stor och tung.



Beskära
Ibland får man med saker man inte vill ha
med när man fotograferar. Det enklaste
sättet att "ta bort" är att beskära bilden.
 
Starta programmet. Verktygspaletten
(brukar) ligger till vänster på skrivbordet i
programmet.
 
Verktyget heter "Beskärning", i parantes
står snabbkomandot (C), och ser ut som på
bilden bredvid.
 
 

 

Verktygspaletten

Beskärnings-
verktyget

sid 1



sid 2

Beskära
Öppna bilden du vill beskära.
 
 

 



Bilden är från Kalmar och det är bilen till
höger och skylten vänster vi skall ta bort.
 
Klicka på beskärningsverktyget och dra en
ram/ruta i bilden. Det är inte så noga just
nu, det går att justera efteråt.
 
Det som är utanför beskärningsramen blir
mörkare, det gör det enkelt att föreställa sig
hur det kommer att bli efter beskärningen.
 
Ta tag i någon av de små fyrkanter som
finns i varje hörn och på mitten av ramen.
Enklast är det att ta tag i den på mitten.
Justera ramen så att det som skall klippas
bort ligger utanför. Jag valde att ta bort
bilen och vägskylten. När du är nöjd
dubbelklicka i ramen och bilden beskärs.
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Beskära



De båda bilderna före till vänster och efter beskärningen till höger.

sid 4

Beskära



Färgbalans
Vem har inte fått bilder som är lite för gula,
för blå eller för röda?
Förmodligen alla. Men det går att rätta till.
Bara man vet hur.
 
Det finns flera sätt att göra det på.
Här är några.
 
Bilden till höger är aningen för gul.
 
Öppna bilden i PhotoShop.
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Färgbalans
Gå in under Bild - Justeringar.Börja med
att prova de autojusteringar som finns. Det
brukar räcka.
Kontrollera efter varje justering om det har
blivit bättre eller sämre. Gå in på Redigera
- Ångra, eller Ctrl + z. Men komihåg att du
kan bara ånga en (1) gång. För att
ånga/backa flera steg gå in i Fönster -
Händelser.
 
För denna bild hjälpte det inte så mycket
med autojusteringarna. Så vi får göra
justeringarna manuellt.
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Färgbalans
Tar det från början.
 
Nivåer visar ett "histogram" över hur
många pixlar av varje färgvärde som finns i
bilden. Under histogrammet är det tre st
pilar/trekanter. En till vänster, visar de
mörka partierna, en i mitten mellanregistret
och en till höger som visar de ljusa patierna.
 
Skulle det var "tomt" i början och i slutet av
histogrammet, som i det ovan till höger
(Fig 1). Ta tag i trekanten till vänster, för
de mörka partierna och drag fram den till
stapelns början. Gör samma sak med
trekanten till höger, för de ljusa partierna
(Fig 2).
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Fig. 1

Fig. 2



Färgbalans
Kurvor visa invärde, x-axel och utvärde
y-axel. När den diagonala linjen är rak är in-
och utvärdena lika.
 
Välj antingen att påverka alla kanaler (RGB,
Rött, Grönt, Blått) eller var och en för sig
genom att fälla ned rullgardinsmenyn.
 
Se först till att "Förhandsvisa" är förbockat.
Klicka på linjen för att få ett handtag och
dra rund för att se vad som händer.
Sätt dit fler handtag och prova. För att ta
bort handtag, dra bara ut ur rutan.
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Färgbalans
Nästa menyn i raden är Färgbalans.  
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Färgbalans
Den övre bilden är utan färgkorrigering och
den undre är med. Värdena synns i
menyerna nedan.
 
För att jämnföra håll in Ctrl- och z-
tangenten. Ångrafunktionen. Trycker man
igen ångrar man ångra, eftersom man bara
kan ånga ett steg. Vill man ångra flera steg
bakåt gå in under Fönster - Händelser.
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Markera
Markering används bl a när man vill klippa
ut en bild, frilägga, kopiera.
Vid markering använder man markerings-
och lassoverktyget. Tillsammans med Shift,
Alt och Shift + Alt-tangenterna.
 
Tangenterna används i olika kombinationer
beroende på om man vill lägga till, dra ifrån
eller begränsa markeringen.
I nedre högra hörnet finns en liten pil.
Klicka och håll kvar eller högerklicka. Då
öppnas en meny med fler verktyg

 

sid 1

Markerings-
verktyget

Under markeringsvektyget,
finns dessa.
 
Under lassoverktyget dessa.

Lasso-
verktyget



Markera
För att visa hur de olika
markeringsverktygen fungerar använder jag
bara en vit bakgrund.
 
Gör först en fyrkant (fig. 1).
 
Gör sedan en fyrkant till men håll in
Shift-tangentenoch låt de båda
markeringarna gå omlott.
 
De båda markeringarna blir en (fig. 2).
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fig.1

fig.2



Markera
Gör en ny fyrkant (fig. 1).
 
Gör sedan en fyrkant till men håll då in
Alt-tangentenoch låt de båda gå omlott.
 
Den nya markeringen skär bort det som går
omlott (fig. 2).
 
 

sid 3

fig.1



Markera
Gör en ny fyrkant (fig. 1).
 
För att det skall bli enklare att se skillnaden
byt från rektangulär markering till elliptisk
markering.
 
Gör sedan en elips men håll då in Shif +
Alt-tangenten och låt de båda gå omlott.
 
Kvar blir bara det som är omlott (fig. 2).
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fig.1

fig.2



Markera
Med lite övning kan man "rita" enklare
teckningar med hjälp av
markeringsverktygen och med olika
tangentkombinationer.

sid 5

Fyll sedan figuren med en färg.



Markera
Det är ju inte alltid man vill eller kan
markera med raka eller runda former. Då
finns Lasso.
 
Med lassot kan man följa t ex en kontur för
att antingen frilägga eller för att
kopiera/klippa ut en del av en bild för att
klistra in den någon annanstanns.
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Lasso-
verktyget



Markera
Bilden vi skall frilägga här ser du nedan.
 
För att kunna följa kanten exakt, gärna en
"fjutt" innanför, måste jag förstora bilden
ordentligt. Men inte så mycket att bilden blir
pixlig. I mitt fall 200 %.
 
Skulle det bli förmycket, håll in
Alt-tangenten, då blir det ett minustecken i
förstoringsglaset, och klicka igen.
 
Välj Lassoverktyget

sid 7

Zoom-
verktyget



Markera

sid 8

Det är svårt att veta vilken del av verktyget
som gäller som isättningspunkt. För en mer
exakt markör tryck in CAPS LOCK-
tangenten. Lassot blir då till ett kryss.
 
Klicka en gång för att få en startpunkt. När
du flyttarverktyget en bit följen en tråd
med. Klicka igen för att fästa tråden. Ju
tätare du sätter punkterna desto
noggrannare och finare blir det.
Du måste sluta cirkeln för att radera,
kopiera eller klippa ut.
 
I kapitlett Klonstämpel, klonade jag in
bilden på katten. Jag kunde lika väl frilagt
den och kopierat in bilden.
 
För att flytta bilden tryck in
mellanslagstangenten, då blir markören en
hand. Klicka och dra för att flytta bilden.
 
Tänk på att du jobbar i en förstoring, så var
inte så petnoga.
 

Klonstämpel
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I deformera ingår bl a skala, skeva.
 
I PhotoShop 7 finns ett filter, Filter -
Återgivning - 3D-omvandling. I filtret
3D-omvandling använder sig av en
mall/stomme för att passa in bilderna. Här
gör vi det manuellt.
Man kan göra det på fri hand men det är
svårt med vinklarna.
 

Deformera
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Öppna de tre bilderna som skall ingå i
kuben (Fig 1).
 
Skapa ett nytt dokument, Arkiv - Nytt.
 
Välj Flyttaverktygetoch dra in bilderna i nya
dokumentet. Skala ned bilderna om det
behövs med Flyttaverktyget+Shift, eller
Redigera - Omforma - Skala. Ta tag i en
hörnmarkering och dra innåt Muspekaren
blir en dubbelriktad pil.
Hålls shift nedtryckt samtidigt behåller
bilden sina proportioner (Fig 2).

 

Deformera

Fig 1.

Fig 2
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Dra undan de andra bilderna lite för att få
svängum. För att skeva bilden,
Flyttaverktyget+Ctrl. Med Ctrl-tangenten
intryckt blir muspekaren grå pil när du står
på en markering. Men har du muspekaren i
bilden blir den svart och bilden flyttar sig
istället när du drar.
 
Skillnaden mellan markeringarna i hörnen
och på mitten är att drar du i ett hörn
skevar du bilden (Fig 1). Drar du i en
mittmarkering blir den och den motsatta
sidan fortfarande parallella (Fig 2).
 

 

Deformera

Fig 1.

Fig 2
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Med Flyttaverktuget+Ctrl intrykt klicka på
mitt markeringen på den första bildens
högerkant, vindkraftverket, och dra nedåt.
Ändra storleken på bild 2 så höjden
stämmer vid hörnet.
Klicka på bild 2 högra mitt markering med
Ctrltangenten nedtryckt och dra uppåt.
Tänk dig en låda för att få rätt perspektiv.
 

 

Deformera
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Nu till toppbilden.
Med Flyttaverktyget+Ctrl-tangentenklickar
du på bild 3nedre vänsta hörn och dra
hörnmarkeringen till den punkt där bild 1
och 2 möts (Fig 1).
 
Flytta sedan de andra tre hörnen på plats
(Fig 2).

 

Deformera

Fig 1.

Fig 2
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Bilden kan i och för sig vara klar här men
jag vill ha mer markerande hörn.
 
Kuben tema är lite av miljökaraktär så jag
vill ha grön kantlinje.
 
Klicka på en bild/lager och välj sedan
Lagerstil - Linje.
Välj här bl a färg och linjetjocklek. Se till att
förhandsvisa är förbockat.

 

Deformera

Fig 1.

Fig 2
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När bildkanterna blir färgade ser man om
bilderna inte passar mot varandra.
 
Förstora bilden med Zoom-verktygetoch
justera (Fig 1).
 
Bilden är klar (Fig 2).

 

Deformera

Fig 1.

Fig 2
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Klonverktyget
Klonverktyget fungerar så att man "lånar"
från en bild och föröver till en annan bild.
Eller i samma bild som man lånar ifrån.

 

Klon-
verktyget



sid 2

Bilden till höger skall vi "trolla" bort
flaggstång, TV-antenn, takstegen, stegen på
väggen och det svarta paviljontaket.
 
Samt "lägga till" en katt från en annan bild.

 

Klonverktyget
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Börja med att öppna bilden och välj
zoom-verktyget. Vill du minska
förstorningen, eller om zoomningen vart för
stor, håll in Alt-knappen och klicka. Ett litet
minus-tecken visas i förstoringsglaset.
 
Vi börjar med det lättaste, att ta bort
TV-antennen. Zooma in med verktyget
antingen genom att klicka på antennen ett
antal gånger eller dra en ruta runt motivet.

 

Klonverktyget

Zoom-
verktyget
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Välj klonverktyget och ställ in penselstorlek
(Fig 1 eller Fig 2).
 
Välj gärna en pensel med luddiga kanter.
Det gör att skarven blir suddig och synns
mindre.

Håll in Alt-knappen, pekaren byter
utseende, och klicka vid sidan om antennen.
När du nu håller in vänster musknapp synns
även ett kors. Det är därifrån markören
"lånar" färgen/mönstret och för in det där
du drar med markören. De båda
markörerna kommer att ha samma avstånd
till varandra hela tiden.

Klonverktyget

Fig 1.
Fig 2.
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Håll koll på vart korset är så att du inte för
in färg som inte passar. Här har skorstenen
kommit ivägen (Fig. 1).
 
Här mot den ljusa himmlen kan man dra
ganska stora rörelser för att ta bort
TV-antennen. Men tänk på att om hårkorset
kommer in över det du just har suddat ser
inte hårkorset det utan tar fram det som är
under (Fig. 2).

 

Klonverktyget

Fig 1.

Fig 2.



sid 6

TV-antennen är nu borttrollad. Men glöm
inte fästena runt skorstenen! För det är det
bättre att penselkanterna är skarpa och
penseldiametern är liten.
 
När takstegen skall bort är det bättre att
klicka istället för att dra. När man klickar in
färgen eller mönstret ser inte klonmarkören
det gamla färgen/mönstret. Tänk även på
att "byta" färg och mönster så det passar.
 
 

 

Klonverktyget

Fig 1.
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Efter att ha klonat bort allt som skulle bort
är skall vi nu klona in.
 
Från en annan bild skall katten klonas in.
 
Öppna båda bilderna och placera bredvid
varandra.
 
Meningen är att katten skall kopieras in på
berget.

 

Klonverktyget
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Börja med att skapa ett nytt lager och döp
det, här döpt till "katt".
Välj klonstämpelverktyget och välj en
pensel. Det blir lite på känn innan man lär
sig hur verktyget fungerar.
 
Följ konturen på stenen lite på ett ungefär.
Propotionerna stämmer inte alls, men det
justerar vi senare (Fig.1)
 
Nu är katten och stenen klonade till den
andra bilden. Dax för att justera storleken
(Fig 2).
 

 

Klonverktyget

Fig 1.

Fig 2
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Nu skall vi justera storleken. Se till att lagret
med katten är markerat och välj
Flyttaverktyget.
 
Det blir en streckad ram runt objektet.

Klonverktyget
 

Flytta-
verktyget

Gå in under Redigera -
Omforma - Skala.
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Håll ned Shifttangentenoch ta tag i ett hörn.
Med shift intryggt dehåller bilden sina
propotioner. Dra ned till lämplig storlek.
 
Jag vill ha stenen med katten mer till
vänster, nästan ända mot blommorna.
 
Se till att kattlagret är markerat och välj
Flyttaverktyget.Ta tag i katten och dra den
till rätt plats (Fig. 2).

Klonverktyget
 

Fig 2
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BeskäraKlonverktyget
Fortsätt att klona in växter för att göra
skarven mjukare.
 
Kom ihåg Händelsepaletten för att ångra
flera steg.
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Klonverktyget
Orginalbilden till vänster med alla
"skönhetsfel". Den fixade bilden till höger
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Lager
Även om PhotoShop är ett bra program
kanske man tycker att det är för avanserat
för de behov man har. Men det finns en
funktion som är svårt att klara sig utan,
nämligen Lager.
 
Även om man tycker att den är svår att
förstå är det lika bra att lära sig principen.
Den går igen i många olika typer av
program. T ex i bildbehandling, ljud, video
och animation.
 
Om lagerpaletten inte syns gå in under
Fönster - Lager (Fig. 1).
 
Paletten är tom eftersom vi inte har öppnat
någon bild än.

 

fig.1
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Lager
Här har är tre "bilder", bild A (fig. 1),
bild B (fig. 2) och
bild C (fig. 3).
 
Meningen är att de tre bilderna skall
monteras ihop till ett kollage.
När man öppnar ett gammalt bildkollage,
hur nöjd man än var när man gjorde det, ser
man andra saker efter ett tag.
 
Är bilden gjord i ett lager så är det kört.
Men är den gjord i flera lager har man alla
möjligheterna kvar att skapa nytt.
Lika illa är det om man slår ihop lagren när
man sparar.
Spara alltid bilden i PhotoShops eget
lagerformat PSD (Fig 4).
Från den bilden sedan spar man i de olika
formaten.

 

fig.1

fig.3

fig.2

fig.4
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Lager
Öppna bilderna som skall ingå i kollaget.
Flytta, i detta fall, två av bilderna med
Flyttaverktyget till den tredje bilden eller
skapa Nytt via Arkiv - Nytt.
 
Välj Flyttaverktyget klicka på "B" för att
göra den aktiv. Ta tag i B och dra den över
till A. Ett nytt lager i A skapas automatiskt.
Gör samma sak med C.
Ta för vana att döpa/döpa om varje lager
med ett kort beskrivande namn.
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Lager
Eftersom vi började med att dra över B
hamnade B-lagret i mitten och C-lagret
som vi drog över sist hamnade överst.
 
Tänk dig att varje lager är en OH-film
(Fig. 1). Med lager A underst och C
överst. Ser man det uppifrån, som det
kommer att skrivas ut (Fig. 2), täcker C B
och A. B täcker A. Bokstäverna är
förskjuta, för att göra det tydligare.

 

fig.1 fig.2
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Lager
Det är lätt att ändra ordningen bland lagren.
Om man t ex vill ha A överst i bilden
(Fig. 1 & 2). Ta tag i lagret dra det upp
över lager C.
En liten svart linje mellan lagren syns när
man drar det lager A uppåt. Det är där det
hamnar om man släpper det.
Fig. 3 visar hur det ser ut i utskrift.

 

fig.1 fig.2

fig. 3
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Text ur bild
I bilden nedan (Fig. 1) har jag använt en
text, LJUD och en bild, ljudvågor och fört i
hop de till en bild. Samt lagt till konturlinje
och en färgad bakgrund.
 
 

 

Fig 1.
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Text ur bild
Öppna PhotoShop och skapa ett nytt
dokument, Arkiv - Nytt.
 
Gör den 500 pixlar bred och 150 pixlar hög
upplösning 72. Klicka OK.
 
Välj Textverktyget. Stilen bör vara en utan
tunna linjer. Bilden kommer inte att synnas
då. Jag har valt Arial Black.
Teckenstorleken är den 150pt. Färgen
spelar ingen roll, vi skall ju ha en bild.
 
 
 
 
Dokumentstorlek och teckenstorlek får
anpassas till ditt ändamål.
 
Skriv in texten.
Välj Flyttaverktuget och flytta texten där du
vill ha den i dokumentet.

 

Text-
verktyget
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Text ur bild
Öppna bilden som skall vara i texten,
ljudvågorna. Bilden är en skärmdump från
programmet Audacity. Ljudspåret är Dire
Straits - Communique (Fig. 1).
 
Markera ljudspåret, för att vara säker på att
allt blir markera, gå in under Markera -
Allt,eller Ctrl+A. Kopiera Redigera -
Kopiera, eller Ctrl+C.
 
Aktivera textdokumentet.
Ctrl+klicka på textlagret i lagerpaletten
(Fig. 2).
 
Texten blir automatiskt markerad (Fig. 3).

 

Fig 1.

Fig 2.

Fig 3.
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Text ur bild
Med texten markerad skall du klistra in
bilden i textlagret. Gå in in under Redigera -
Klistra in i eller Skift+Ctrl+V.
Inte Klistra in, märk skillnaden!
 
Välj Flyttaverktyget och flytta bilden så den
passar till texten.
I mitt fall är bilden förkort, (Fig. 1) gå in
under Redigera - Omforma - Skala. Gör
bilden lite längre. I detta fall gör det inget att
man förvränger bilden lite, men var
försiktig med andra bilder. Passade på att
trycka ihop den lite på höjden.
 
Bilden är ganska så tråkig, platt och grå.

 

Fig 1.

Fig 2.
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Text ur bild
I underkant på lagerpaletten, eller under
Lager - Lagerstil finns några stilar man kan
lägga på texten. Det spelar igentligen ingen
roll vilken man väljer, man kommer åt de
övriga från samma meny.
Klicka på Skugga (Fig 1).
 
För att välja nästa lagerstil, t ex Avfasning
och relief klicka på rubriken till höger om
kryssrutan (Fig 2).
 
Gå gärna igenom alla stilar, dra i reglagen ,
ändra på värderna. Lek och se effekterna.

 

Fig 2.

Fig 1.
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Text ur bild
Efter lite lekande vart det så här (Fig 1).
 
Men skall vi ha den på en färgad bakgrund
fungerar det inte. Vi måste lägga till samma
färg i bildes bakgrund som på sidan (Fig 2).

 

Fig 1.

Fig 2.
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Text ur bild
En av fördelarna med PhotoShop 7 är att
programmet spar lagerstilsinställningarna i
resp. lager. Det gör att man kan ändra
efteråt förutsatt att man inte har slagit ihop
lagren när man sparade (Fig 1).
 
Det gör att man kan se hur man gjorde för
att få en viss effekt. Kopiera den till ett
annat dokument eller bara justera.
 
Klicka på den lilla blå trekanten eller på
cirkeln med f. Klicka sedan på respektive
effekt för att öppna menyn (Fig 2).

 

Fig 1.

Fig 2.
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Text ur bild
Skapa ett nytt lager och döp det lämpligen
till bakgrund. Dra lagret underst, annars
täcker den lagren som ligger under.
 
Fyll lagret med färg. Klart (Fig 2).
 
Lägg kanske till fler lager för andra
bakgrundsfärger. Slå inte ihop lagren när du
sparar. Gör du det kan du inte göra några
ändringar.
 
Läs mer om lagerhandtering

 

Fig 1.

Fig 2.

lagerhandtering.



Knapparna som du ser till vänster är gjorda
i PhotoShop.
 
Skall här visar hur jag gjorde.
 
Knappen behöver inte var rak med runda
sidor. Utan använd
och lite fantasi.
 
Gå till kapitlet om
glömt eller hoppat över och behöver friska
upp innet lite.

sid 1

Knapp
 

markeringsverktyget

lagerhantering om du
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Knapp
Börja med Arkiv - Nytt och gör en
bakgrund som har samma färg och storlek
som den bakgrund du har på din sida.
Antingen som hemsida eller som Multimedia
Lab.
Det blir enklare att få kännsla för hur stora
knapparna skall vara.
 
Skriv sedan det längsta ord som du
kommer att använda som länkord. I mitt fall
är det "Klonstämpel". Använd textverktyget
och ställ in textfärgen.

 

Text-
verktyget
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Knapp
I PhotoShop 7 ligger textfärgen i
Aktivitetsfältet. Dubbelklicka i färgrutan.
Färgväljaren poppar upp.
 
Välj färg genom att klicka i rutan Markera
textfärg. Byt nyans genom att dra klicka
och dra i den lodräta färgskalan.Notera hur
färgerna ändras i rutan för "den nya
färgen". Även siffrorna ändras i rutorna till
höger. Där kan man direkt skriva värdet för
den färg man vill ha.

 
Textfärgväljaren

Markera textfärg
Undre rutan visar "gamla färgen".
Övre rutan visar "nya färgen".
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Knapp
Klicka i arbetsytan och skriv texten.
Använd en rak text utan tunna linjer, de
kommer inte att synas i alla fall.Jag har
använt Arial. (Fig. 1)
 
Se till att texten kommer på ett eget lager.
PhotoShop brukar göra det automatiskt.
 
Med hjälp av stödlinjer blir det enklare att
göra "knappen". Ta tag i linjalen och drag
ned linjer. (Fig. 2)
 
 
 
 

 

fig. 1

Lagerpaletten med två
lager. Lager 0, bakgrunden.
 
"Klonstämpel" textlagret.

fig. 2



sid 5

Knapp
 Nu skall vi göra själva "knappen".

 
Skapa ett nytt lager i lagerpaletten.
 
Drag en cirkel med markeringsverktyget på
det nya lagret. Välj en ny färg och fyll
cirkeln med hjälp av Färgpytsen.
 
 
 
 
 
 
 
 
Välj Flyttaverktyget. Håll in Alt-knappen
samtidigt som du flyttar cirkeln till högra
sidan av texten. En kopia av cirkel har
skapats och ett nytt lager. Finjustera
palceringen med piltangenterna.
Skapa ett nytt lager och välj sedan
Rektangulärverktyget och dra en rektangel
mellan cirklarna.
 
 
a



sid 6

Knapp
Knappens grund är klar.
 
Den ser inte så rolig ut, så vi får bearbeta
den lite.
 
För att inte behöva göra effekterna på de tre
olika lagren så slår vi ihop dom till ett.
 
Avmarkera genom att klicka på det lilla
"ögat" till vänster om Lager 0 och
Textlagret.

 



sid 7

Knapp
Lagerpaletten och knappen ser nu ut som
till höger. Texten och bakgrundsfärgen är
borta efter som vi har "stängt av" de med
ögat.
 
 
 
 
 
Gå in under menyn för nytt lager men välj
nu Lägg samman synliga. Är den
gråmarkerad beror det på att du står på ett
släckt lager. Byt även namn på lagret till
något mer passande. Dubbelklicka på
namnet och kriv ett nytt.

 



sid 8

Knapp
Efter sammanslagningen av lagren skall
lagerpaletten se usom till höger.
 
Markera kanpplagret. I underkant på
lagerpaletten finns en knapp som ser ut som
ett f. Heter Lägg till en lagerstil.
Klicka på den och välj Avfasning och relief.
 
Redan i grundinställningen har knappen fått en
liten 3D-effekt. Inställningarna är många och
kombinationerna ännu fler.
Så lek och se vad som händer. men ändra bara
ett värde i taget.

 



sid 8

Knapp
När du har lekt färdigt och bestämt dig för en
knapp som du är nöjd med är det dax att
skriva resten av knapptexterna.
 
Markera textlagret och välj duplicera lager. Ge
det nya lagret samma namns som texten på
den nya knappen t ex Markera.
 
Välj textverktyget och dubbelklicka på texten
på knappen och skriv det nya namnet
(Markera).
 
Sedan är det bara att fylla på med resten av
knapptexterna.
Vill man ha en ny kanppfärg är det bara att
duplisera lagret och byta färg.
För att spara respektive knapp är det bara att
markera rätt kombination för text, knappfärg
och bakgrundsfärg och välja spara som.
 
Slå inte ihop lagren, man vet aldrig när man
behöver en ny knapp!


