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OPGAVEBESKRIVELSE
Jeg har valgt at lave en reklameplakat. 

INDLEDNING
I forbindelse med lanceringen af en ny for-
årskollektion, vil Pilgrim gerne gøre deres 
kunder opmærksomme på deres kommen-
de produkt.

IDÉ
Jeg vidste, at jeg helt fra start gerne ville 
lave noget helt stilrent. En reklame for et 
smykkemærke eller makeup. Jeg ville ind 
og arbejde med modellens hud, gøre hen-
de mindre og lave en del retouch. 

FORMAT
Plakaten er tænkt som en reklameplakat, 
det vil sige målene skulle være 1750 x 1185 
mm, hvilket er størrelsen på en adshel pla-
kat. Adshel plakater hænger f.eks. på stati-
oner, ved busstoppesteder og i biografer. 

Ved, at placer plakaten disse steder bliver 
den set af mange forskellige mennesker og 
ramme derfor en bred gruppe. 

MÅLGRUPPE
Især kvinder, der elsker smykker og mode. 
Alderen er rimlig bred, det kan være alt fra 
helt unge piger til ældre damer. Plakaten 
skulle også gerne appellere til mændene, 
der måske tænke på deres egen kæreste 
eller kone, som måske fortjener nogen nye 
smykker. 

PROGRAM
Adobe Photoshop CC

LAYERS OG GROUPS
Igennem min arbejdsproces har jeg arbej-
det med »Layers« og »Groups«. Jeg har fået 
navngivet alle mine lag, så det har været 
nemt og overskueligt, at gå tilbage og rette 
eventuelle fejl eller forandringer.
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LIQUIFY
Jeg har brugt Liquify, for at stramme kvin-
den op og til at gøre hende tynder. 

FRITLÆGNING
Der er brug værktøjet Pen Tool, til fritlæg-
ning af kvinden. For den bedst mulige frit-
lægning af håret, er der brugt Refine Edge.
Fritlægning er gemt, som en kopi af kvin-
den med en Layer Mask. 

HUD - SMÅ HÅR & FEJL
Der fjerne små hår og diverse små fejl. Det-
te gjorde jeg ved brug af Clone stamp tool, 
hvor laget var sat til current and below. 

HUD - URENHEDER
Ved hjælp af Spot Healing Tool, fik jeg fjerne 
urenhederne i huden. Her havde jeg sat la-
get til Sample All Layers. På forskellige ste-
der valgte jeg, at bruge Clone Stamp tool til 
at skabe en mere ensartet look. 

HUD - RANDER UNDER ØJNE
På et nyt lag til randerne under øjne, brug-
te jeg Brush Tool, med en opacity på 20%. 
Eyedropper Tool blev brugt til, at fange en 
farve fra huden under randerne. Jeg laver 
min Brush stor nok til den går over rander-
ne og lidt af øjet. Her maler jeg 2-3 gange 
med Brushen hen over, for at sikre mig, at 
dække det hele til, men uden at tage for 
meget, af hudens tekstur. Der blev tilføjet 
en Layer Mask og inverter, så det der skal 
dækkes til kunne viskes frem.

HUDEN - RETOUCH
Her laves to nye lag, til huden og highligts. 
Jeg bruger samme metode som før og sæt-
te Brush Tool til 20% og tegne på huden for, 
at få en mere ensartet hud.

HUDEN - LYSER HUD
Ved at lave et nyt lag med Curves trækker 
jeg et punkt lidt opad for, at lysne huden. 

Når det er gjort tilføjes en Layer Mask som 
bliver inverter, så jeg kan male det frem på 
huden der skal være lyser. 
Som det næste højreklikker jeg og vælger 
Blending Options. I bunden af boksen kan 
man se et afsnit med titlen Blend If, med to 
ramper, en sort og hvid på hver. Her vælger 
jeg den øverste og trække halvdelen af den 
hvide pil, helt ned i den sorte ende.

HUD - PANDEN
Det nye lag bliver sat til overlay, hvorefter 
der sætter krys i firkanten »Fill with Over-
lay-neutral color (50% gray)«. Dette gør at 
jeg kan få lov til, at Dodge eller Burn på mit 
billede uden det tager skade. Ved hjælp af 
Burn Tool fjernes noget, af lyset fra panden.
 
ØJNE - SKARPER ØJNE (IRIS)
På et nyt lag markes det ene øje, hvorefter 
jeg vælger Select - Modify - Feather Selecti-
on og sætter den til 2px. Det samme gøres 



med det andet øje og hvor der så laves en 
sammenkopiring. Laget konverter til Smart 
Object, herfter går jeg op i Filter - Sharpen - 
Smart Sharpen, her sætter amount til 227% 
, radius til 1.5 px og Remove til Lens Blur. 

ØJNE - RØDE STREGER 
På det nye lag bruges der Clone Stamp til at 
fjerne de røde streger i de hvide områder. 

ØJNE - FARVER
Ved brug af Hue/Saturation får jeg skiftet 
øjenfarven fra brun til grøn.

ØJNE - MØRKER & LYSER MED CURVES
På det nye lag vælger jeg, at bruge Curves 
for at få mere dybde. Der sættes to punkter 
en i shadows og en i highlights. Punkten i 
highlights rykkes op. Laget sættes til soft 
light. I et nyt lag tager jeg og trækker punk-
tet fra skyggen ned og visker ud på layer 
masken, så den mørke kant ved øjenfarven 
kommer frem. I et nyt lag gøres øjne lidt 
lyser ved, at trække punket i highlights op. 

ØJNE - HVIDER OG MØRKER KANT
Det nye lag bliver sat til overlay, hvorefter 
der sætter krys i firkanten »Fill with Over-
lay-neutral color (50% gray)«. Så bruge jeg 
Dodge Tool til, at få det hvide i øjene, end-
nu hvider. På samme måde laver jeg et nyt 
lag og her bruges Burn Tool til at gøre kan-
ten i øjenfarven mørker. 

ØJNE - STREGER
For at skabe mere spil i øjene har jeg lavet 
grønne streger med en lille Brush og deref-
ter konverter laget til Smart Object, heref-
ter vælger jeg Filter - Blur - Gaussian Blur på 
3,5px. Lages sættes til overlay.

ØJNE - HIGHLIGHT
Jeg downloader en iris Brush og har sat la-
get til overlay for, at skabe kontrast i øjne. 
Med en blød Brush lavede jeg en buet streg 
i bundet af hver øje. Laget blev herefter sat 
til overlay med en opacity på 50%. 

ØJNE - MAKEUP
På to nye lag, som er sat til soft light har jeg 
lagt hendes makeup ved hjælp af Brush og 

Eyedropper Tool til, at fange farverne også 
juster lidt i dem bagefter. 

HUD - HVID GLAMOUR EFFEKT 
For at skabe et mere glamour model look. 
Har jeg lavet et nyt lag med black and white 
og sat den til hard light med en opacity på 
70 %. Hvorefter jeg har visket ud der, hvor 
effekten ikke skulle være så meget fremme. 

TÆNDER
På tænderne har jeg brugt Curves - blue og 
rykket punket op af for, at lysne dem. På et 
nyt lag har jeg brugt Dodge tool til, at lyse-
ne dem endnu mere. 

LÆBE - FARVER
På et nyt lag har jeg lagt en farve og inver-
tet min layer mask, så jeg kan tegne farver 
frem på læberne. Laget er sat til soft light 
med en opacity på 76%. 

LÆBE - KONTRAST OG GLOSS
Der er brugt Curves, til at skabt mere kon-
trast i læberne, ved hjælp af de to punkter 
der er i shawdow og i highlights. På et nyt 
blev der lavet en hvid stribe med Brush, det 
gav læberne lidt ekstra gloss. Laget er sat 
til overlay og opacity på 20%.

LÆBER - REPARET
For at rette op på hendes streg/flænge i læ-
ben, brugte jeg Clone Stamp Tool og clone 
source panel for, at få den rigtige vinkel på 
brushen til læbet. 

HÅR - KONTRAST
For, at skabe mere kontrast i håret har jeg 
lavet et lag med Brightness/Contrast, hvor 
kontrasten er sat til 25 

HÅR - FARVE
For, at trække lidt af den røde farve ud af 
håret er der brugt Hue/Saturation, hvor sa-
turation er sat til -20. Derefter lavede jeg et 
nyt lag med en brun farve, som jeg satte til 
soft light og opacity på 30 %. På et nyt lagt 
brugte jeg Hue/Saturation, hvor saturation 
er sat til +45 for, at givet hårdet en mere 
mørk brun/sort farve. 

HUD - BLUR
Her tager jeg og laver et merged kopi af 
det hele (cmd/ctrl+opt/alt+shift+e). Deref-
ter konverter jeg til Smart Object, hvorefter 
jeg går ind i filter - blur - gaussian blur, som 
bliver sat til 5px. Jeg inverter layer masken 
og derefter kan jeg tegne, hvor jeg ønsker 
at blur huden. 

HUD - TEKSTUR
Det nye lag bliver sat til overlay, hvorefter 
der sætter krys i firkanten »Fill with Over-
lay-neutral color (50% gray)«. Derefter væl-
ger jeg Filter - noise - add noise og sætter 
amount på ca. 10-12%. Så går jeg ind i Filter 
- Blur - Gaussian Blur og sætter den på 1px.

HUD - MARKANTE TRÆK
Det nye lag bliver sat til overlay, hvorefter 
der sætter krys i firkanten »Fill with Over-
lay-neutral color (50% gray)«. Ved at bruge 
Burn Tool, kan jeg skabe markante træk på 
modellen. 
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FØR OG EFTER
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FÆRDIG DESIGN




