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OPGAVEBESKRIVELSE (FIKTIV)
Fremstille af en annonce/plakat til blade, busstopsteder og diverse natklubber, hvor reklamen skulle reklameres.
SPECIFIKATIONER
Kunde: The Brew House
Opgave: Reklame for deres nye øl
Programmer: Photoshop og Illustrator
Farverum: RGB
Format: A3 297 x 420 mm.
MÅLGRUPPE
Primæret unge mennesker.
INSPIRATION
Jeg har ladet mig inspirere fra nettet og blade, for at få ideer til
min opgave - herefter går jeg igang med at lave skitser for layout.
SKITSER
Efter lidt forskellige skitser nåede jeg frem til den skitse, som jeg
ville tage udgangspunkt i, for mit layout.

BILLEDMATERIALE
Billeder sat til 300 ppi.

HIMMEL
Himlen består af 7 lag.
1. Orginal billede
2. Multiply lag 69% med farven #1d2e53
3. Color Balance for at gøre det mere blå
4. Selective color som giver dybde
5. Black & White sat til multiply 50%, visket ud på lagmasken for at
skabe mørke i kanterne.
6. To gradient lag som skaber det lilla/pinke lys. De bliver brugt
wrap til at justere retning.
7. Stjernehimmel sat til color dodge 80%
MÅNEN
1. Jeg bruger Elliptical Margue Tool til fritlægningen.
2. Der er lagt en Inner og outer glow på. For at give måne et skær.
3. Jeg har brugt en hvid måne Brush, som jeg har downloadet til,
at lysne månen på en mere naturlig måde.
4. Til sidst er der lagt levels på for, at lysne månen endnu mere.
BJERGE
1. Jeg bruger Magic Wand Tool til at fritlægge mine bjerge. Jeg
bruger Expand selection med 2px for at fjerne den blå streg i
toppen.
2. Græs: Jeg bruger Clone Tool til at forlænge græsset, hvor laget
er sat til current and below.
3. Der bliver sat levels på for at skabe kontrast og til at mørke det.
BUSKE FORAN
1. Orginal billede.
2. Skyggerne i buskene er lavet med Levels sat til Multiply og
masket frem.
3. Skyggerne i bunden af buskene er lavet med Levels sat til Multiply og masket frem.
4. Highlight er lavet med Levels sat til Screen og masket frem.
BUSKE BAGVED
1. Orginal billede.
2. For at mørkne buskene bruges der Levels.
3. Skyggerne i buskene er lavet med Levels sat til Multiply og
masket frem.
4. Skyggerne i bunden af buskene er lavet med Levels sat til Multiply og masket frem.
5. Highlight er lavet med Levels sat til Screen og masket frem.
STAMME FORAN
1. Orginal billede bliver fritlagt med Quick selection tool og rettes
til med Refine edgis og til sidst Lasso tool.
2. Stammen rettet til med free transform og distort.
3. Jeg bruger Clone Tool til at fjerne det lyse område. Laget er sat
til current and below.
4. For at give mere dybde bruger jeg Levels.
5. For mere grøn farve giver jeg stammen en Color Balance.
6. Jeg bruger Selective Color for at trække lidt gult ud.
7. Jeg bruger Exposure til at mørke stammen.
8. Jeg lavet et nyt lag fill with 50% gray, her laver jeg skygger og
highlighs med Burn tool.

STRÆ STUP
1. Orginal billede bliver fritlagt med Quick selection tool. Jeg retter
til med Quick mask mood, med en brush i kanterne, herefter Refine
edges.
2. Stuppen rettet til med free transform, distort og wrap.
3. I bunden bruger jeg Graas Brush til at skabe en overgang.
4. Levels til at giver dybde.
5. Levels sat til multiply, visket ud på lagmasken skygger.
6. Jeg lavet et nyt lag fill with 50% gray, her laver jeg skygger og
highlighs med Burn tool.
FLASKEN
1. Fritlægges via Channel, her vælger jeg det lag (blå) med mest
kontrast, hvorefter jeg juster Levels og laver en mask. Derefter
bruger jeg Expand selection med 2px for at fjerne den hvide kant.
2. Jeg laver min egen brush ved at lave nogen små rund cikler i
forskellige størrelser , hvorefter jeg ligger en mindre brush ovenpå for at skabe boblerne.
3. I bunden bruger jeg Graas Brush til at skabe en overgang.
4. Jeg bruger en Hue/saturation til at gøre flasken mindre grøn.
5. Jeg bruger en Black & White til at gøre flasken mere grå i toppen, herefter bruger jeg en Color Balance til at lave det blå skær.
6. Logoet er lavet i Illustator, bliver sat ind og wrappet til.
7. Planterne op af plasken bliver fritlagt via Channel og rettet til i
form med wrap.
8. Jeg bruger Levels sat til Multiply og Screen for at skabe skygger
og lys i flasken.
9. Jeg bruger en rund brush til at lave nogen nye bobler, de får en
Outer glow på for at skinne.
10. Bag ved flasken sætter jeg en glorie som er lavet ved hjælp
af Curves 80%. Jeg laver et lilla/pink lysskær ved at tegne med en
Brush i de to farver, herefter Radio blur og Gaussian blur, hvor laget
bliver sat til Overlay 65%.
BLADE BAG FLASKEN
1. Bladene er blevet rettet til med Hue/saturation for at tage den
rød og gule farve væk, så de bliver mere grønne. Derefter har de
fået mere dybde med levels.
2. Ved forskellige blade har jeg brugt Hue/saturation og Brightness/Contrast for at mørkne dem.
3. Til sidst bliver der sat levels på for at gøre dem mørker og Hue/
saturation til at fjerne lidt af den grønne farve.
GRENE
1. Fritlægges via Channel, her vælger jeg det lag (blå) med mest
kontrast, hvorefter jeg juster Levels og laver en mask.
2. De rettet til med free transform.
3. Jeg bruger en mos textur som jeg har rettet til med Brightness/
Contrast for at gøre den mørker, dette lag sættet med blending
options så mosset giver textur ind i grene.
4. Jeg bruger en sort brush med 50-65% i opasity til at lave skygger på grene så der ikke er den hvide kant.

BLADENE I KANTEN
1. Tager udgangspunkt i et:
Der bliver brugt Hue/saturation til at gøre det mindre grøn, Levels
til at skabe kontrast, Color Balance til at lysne op, Hue/saturation til
at mørkne det og Hue/saturation til at gøre det mere gult.
2. Der bruges Brightness/Contrast for at mørkne de små blade.
3. Ved Bladene er der brugt Free transform, Puppet Warp og Perspektive Wrap til at rette på dem. De har alle en Drop Shadow.
4. Jeg bruger Curves til at lysne, Hue/Saturation til mørkne farven.
Derefter laver jeg et nyt lag fill with 50% gray, her laver jeg skygger
og highlighs med Burn tool.
BLADENE FORAN FLASKEN
1. Bladene er blevet rettet til med Hue/saturation for at tage den
rød og gule farve væk, så de bliver mere grønne.
2. Jeg sætter Levels til at mørkne hele bladene.
FILTER
1. Photo Filter - Deep blue 20% bruges til at give en mere blå farve.
2. Color Balance skaber en mere blå dybde i billedet.
3. Levels lysner op.
4. Selective Color 55% - trækker lidt grøn fra.
5. Curves 60% - mørkner kanten. Her har jeg været inde og lave
en Elliptical Margue Tool som jeg har brugt Gassuian Blur på for at
kanten ikke bliver for skarp.
6. Curves til at lysne. Samme medtode som før også bare invert.
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