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Verktyg

3

Rektangel (formverktyg)

Redigera i snabbmaskläge

Ändra skärmläge

Ange bakgrundsfärg

Förstoringsglas

Pipett (färgprovsverktyg)

Skugga (mörkrumsverktyg)

Textverktyg

Övertoning

Händelsepensel

Pensel

Snabbval

Markeringsverktyg

Lasso

Beskärning

Lagningspensel

Klonverktyg

Suddgummi

Skärpa/Oskärpa

Ritstift

Banmarkering

Anteckningar

Handen

Ange förgrundsfärg

Standardfärger

Adobe Online

Vissa knappar har en liten svart triangel nere i högra hörnet. Klickar du på en 
sådan knapp och håller musknappen nedtryckt visas de övriga verktygen som finns 
under knappen ifråga. 

Segment

Flyttverktyg



© Skandinaviska Databöcker AB20

3 Verktyg

Photoshop CS3 Grundkurs

I bilden ovan ser du de grundläggande delarna i program-
mets fönster. Hur de placeras kan ändras via knappen 
Arbetsyta som finns till höger i alternativra-
den.

Den långa verktygspaletten kan kortas ner 
och visa verktyg i två kolumer istället om du 
klickar på dubbelpilen längst upp i paletten:

Du kan på liknande sätt utöka eller 
komprimera palettdockan.

De dockade och komprimerade palet-
terna öppnar du genom att klicka på 
tillhörande ikon. När du öppnat en 
palett förblir den öppen tills du antin-

gen stänger den eller öppnar en annan i samma palettgrupp. 
Denna inställning kan du ändra om du högerklickar på en ikon i palettdockan 
och väljer Dölj ikonpaletter auto-
matiskt. Då stängs paletterna när du 
fortsätter arbeta i bilden/dokumentet.

Alternativrad

Verktygspalett

Palettgrupp med 
dockade paletter

Dockade och komprimerade paletter

Menyrad
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Alternativraden
Beroende på vilket verktyg du valt i verktygspaletten ser alternativraden, raden 
under menyraden, olika ut. Alla verktygsinställningar görs här. Har du t.ex. 
valt penseln i verktygspaletten är det här du ställer in penselform och pensel-
storlek.

        Eftersom alternativraden ser olika ut beroende på vilket verktyg som valts 
        visas den vid varje enskilt verktygsavsnitt.

Alternativraden kan lossas och bilda en flytande palett. Klicka längst till vän-
ster i raden och dra ut den på bordet, se figuren nedan. Du kan ”docka” alterna-
tivraden längst ner i fönstret genom att dra och släppa den på statusraden.

Statusraden
Denna rad hittar du längst nere till vänster i fönstret. Se exemplet nedan.

Genom att klicka på trekanten 
kan du välja vad som ska visas 
i statusraden t.ex. dokumentets 
storlek.

Här kan snabbt ändra för-
storingsgrad på den öppna 
bilden. Skriv bara in önskat 
värde i rutan och tryck Enter.



© Skandinaviska Databöcker AB22

3 Verktyg

Photoshop CS3 Grundkurs

Markeringsverktygen
Vanligen vill man bara korrigera en del av en bild. Du måste 
därför tala om för Photoshop vilken del av bilden du vill 
ändra. Det gör du genom att markera den del av bilden som 
ska påverkas. Det finns många olika sätt att skapa en marke-
ring, vilket som är bäst beror på omständigheterna – med lite erfarenhet lär du 
dig snart vilken markeringsmetod som bäst fungerar för just den markering du 
avser att göra. 

Innehållet i en markering kan du sedan påverka som du vill utan att det som 
finns utanför markeringen ändras. En markering visas som en ”myrgång” dvs. 
en streckad, ”rörlig”, svart och vit linje. Se exemplet ovan.

Markeringsverktygen finns överst i verktygslådan, se figuren nedan. 

Det finns fler markeringsmöjligheter än med 
verktygen. Klickar du på Markera i menyra-
den visas denna meny. Här finns möjligheter 
att markera ett färgområde, omforma en 
skapad markering, spara markeringar osv. 
Dessa funktioner kommer att behandlas 
längre fram i boken.

Väljer du det rektangulära 
markeringsverktyget, kommer alt-
ernativraden att se ut som visas nedan.

Trollstaven 
används för 
att markera 
färgnyanser.
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Knapparna till vänster i alternativfältet används för 
att lägga till eller dra ifrån i en markering.  
Du kommer snart att få bekanta dig med dem.  
I fältet Stil finns tre alternativ: Normal innebär 
att markeringens storlek beror på hur du drar med 
musen. Fasta proportioner innebär att du kan ange höjd och bredd (i pixlar) 
på markeringen. Anger du t.ex. Bredd = 3 och Höjd = 1 kommer markeringen 
alltid att bli tre gånger så bred som hög.

Fastställd storlek innebär att du anger en fast bredd och höjd. 

Varje markering du sedan drar upp kommer att få denna bestämda storlek.  
I fältet Ludd står det 0 px. Det betyder att markeringen kommer att bli kniv-
skarp. Ändrar du värdet kommer du att få en toningseffekt på båda sidorna av 
markeringen (px betyder pixel). Värdet på Ludd måste alltid anges innan du 
drar upp en markering!

1. Öppna övningsbilden Barn via Arkiv, Öppna.

2. Välj det rektangulära markeringsverktyget, klicka och dra upp en  
rektangel runt flickan 
så som figuren visar. 
Försök få markeringen 
att gå exakt genom 
gångjärnet. Blir mar-
keringen inte bra tar 
du bort den genom att 
klicka utanför mar-
keringen eller väljer 
Markera, Avmarkera. 
Du kan också flytta mar-
keringen med piltangen-
terna på tangentbordet.

3. Välj Redigera, Kopiera (eller använda kortkommandot Ctrl + C eller kom-
mandoknappen + C för mac).

4. Välj Redigera, Klistra in (eller Ctrl + V). Den inklistrade kopian läggs över 
originalet så det är lätt att tro att inget hänt.

5.  Byt till flyttverktyget.

6. Klicka på flickan och dra kopian åt vänster så att den täcker bilden av 
pojken.
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7. För att vända flickan, välj 
Redigera, Omforma, Vänd 
vågrätt. Passa in bilden med 
hjälp av flyttverktyget så att 
gångjärnet ser helt ut. 

8. Stäng bilden utan att spara 
den.

Ovala markeringsverktyget
I denna övning ska båda medaljongerna innehålla bilden på pojken men i stäl-
let för det rektangulära markeringsverktyget ska du använda det ovala.

1. Öppna den ursprungliga bilden Barn igen. Byt till det ovala           (ellip-
tiska) markeringsverktyget.

2. Försök att markera pojken så noga du 
kan. Det är inte helt lätt, eller hur? Här 
är ett tips: Börja markeringen mitt i 
bilden och håll Alt-knappen nedtryckt. 
Markeringen sker nu från centrum och 
ut. Det blir något lättare. För att flytta 
markeringen klicka inuti den och dra till 
den nya platsen.

3. Kopiera pojken och klistra in en kopia. 
Dra kopian så att den täcker bilden av 
flickan.

4. Vänd den nya bilden genom att välja 
Redigera, Omforma, Vänd vågrätt.

5. Bilden ska nu se ut som exemplet här intill visar. 
Stäng bilden utan att spara den. 

 
Kan du göra om bilden så att pojkarna 
är vända mot varandra?


