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Indledning 
Dette hæfte henvender sig til dem, der gerne 
vil arbejde med billedbehandling på et over-
kommeligt niveau – både praktisk og øko-
nomisk. Programmet Photofiltre findes i to 
udgaver – en gratis version (gælder privat 
brug såvel som brug på uddannelsesinstituti-
oner) og en mere omfangsrig version, der skal 
betales for; dog ikke mere end det er over-
kommeligt. Betalingsudgaven kaldes Photo-
filtre Studio og indeholder flere funktioner. 
Dette hæfte tager udgangspunkt i gratisversi-
onen i dansk udgave. I hæftet kan du læse 
om, hvordan du kan organisere dine fotos, 
samt hvilke filformater du skal anvende til 
forskellige formål. Photofiltre er gratis at 
bruge for private, herunder studerende, samt 
ikke-profitskabende organisationer. Ingen af 
de to versioner af programmet kommer funk-
tionsmæssigt tæt på billedbehandlingens 
flagskib Adobe Photoshop eller dettE pro-
grams ”lillebror” Photoshop Elements, men 
mindre kan sagtens gøre det. Hæftet inddra-
ger også på et par punkter et andet gratis 
program, nemlig IrfanView. 

Øvelsesfiler 
I hæftet lærer du de vigtigste grundlæggende 
billedbehandlingsfunktioner at kende. Det fo-
regår via en række øvelser, der fører dig igen-
nem funktionerne. Samtidig krydres øvelser-
ne med forskellige tips og tricks. De billedfi-
ler, der er anvendt undervejs i hæftet, kan 
downloades fra hæftets webside på 
www.bruselius.dk eller www.libris.dk/bilag.  

Billedfilerne må udelukkende anvendes i for-
bindelse med eget brug og må ikke videregi-
ves eller videresælges. 

Tip 
Undervejs i hæftet vil du finde en række tips. 
Disse vises i en boks med dette udseende: 

TIP 

Tips og tricks med videre vises altid i en 
boks som denne. 

 

 

I hæftet anvendes en række udtryk og beteg-
nelser for almindelige kommandoer. Skrives 
der CTRL+C, betyder det, at du skal trykke 
CTRL-tasten ned, mens du taster C. Henvis-
ninger til filer og mapper angives ved hjælp 
af en bestemt typografi. En henvisning til for 
eksempel en fil vil se sådan ud: BILLEDE.JPG. 
Kommandoer, menuer og knapper med vide-
re markeres med denne typografi: Billede-me-
nuen. Skal du aktivere en kommando i en 
menu, skrives det således: Vælg Filter-menu-
en > Ældningseffekter > Sepia. Det betyder, at 
du skal åbne Filter-menuen, vælge Ældningsef-
fekter og derefter vælge Sepia i den under-
menu, der åbnes.  

Tak til 
Min kære Jette, der bærer over med mig, når 
jeg fordyber mig i materialet og – med garan-
ti – bliver lidt verdensfjern af og til. Også den 
sædvanlige tak til husets tre katte, der på de-
res egen måde indgyder ro og samtidig er en 
konstant kilde til morskab. 

Kig ind på programmets hjemmeside 
www.photofiltre.fr. 

God fornøjelse med hæftet og med Photo-
filtre. 

Palle Bruselius 
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Installation 
Installationen af Photofiltre er ikke specielt 
vanskelig, når det gælder selve programmet. 
Skal der installeres plug-ins – de fleste vil 
sikkert få brug for de mange ekstra funktio-
ner, det giver – samt en dansk sprogfil, skal 
man følge nedenstående vejledning nøje.  

Download og installation 
Hvis du ikke allerede har downloadet pro-
grammet, kan du hente det på følgende web-
adresse: 
http://photofiltre.free.fr/download_en.htm 

Her skal du vælge ENGLISH VERSION (medmin-
dre du er god til fransk …). 

Gem installationsfilen på din pc. Fra samme 
hjemmeside kan du også hente en stribe plug-
ins. Du skal også bruge den danske sprogfil, 
der ligeledes hentes fra programmets hjem-
meside. Nu skal programmet installeres. 

1. Dobbeltklik på PF-SETUP-EN.EXE, som 
installationsfilen hedder. 

Installationsdialogboksen åbnes: 

 
 

2. Klik på NEXT-knappen. 

3. Klik derefter på I AGREE-knappen. 

4. Nu skal du bestemme, hvor programmet 
skal installeres. Installationsfilen foreslår 
selv en placering: 
C:\PROGRAM FILES\PHOTOFILTRE\. Medmin-
dre du ønsker programmet installeret et 
bestemt sted på din pc, kan du roligt bru-
ge standardindstillingen. Klik på NEXT-
knappen. 

Nu installeres programmet. Når installatio-
nen er færdig, skal du installere den danske 
sprogfil. Fra hjemmesiden kan du også hente 
forskellige plug-ins, der tilføjer programmet 
ekstra funktioner. Du er ikke nødt til at instal-
lere plug-ins for at få programmet til at virke, 
men mange af dem er virkelig gode at have 
ved hånden, for eksempel Remove Red Eyes 
(fjern røde øjne). I dette hæfte forudsættes, at 
alle tilgængelige filtre er installeret. 

Installation af dansk sprogfil 
Den danske sprogfil skal installeres direkte i 
den mappe, hvor selve programmet ligger, 
altså C:\PROGRAM FILES\PHOTOFILTRE\  
Afhængigt af din windows-version kan det i 
stedet hedde: C:\PROGRAMMER\PHOTOFILTRE\ 

Flyt, eller kopiér filen over i mappen. Photo-
filtre finder selv ud af at bruge denne fil. Pro-
grammet indlæser automatisk den første 
sprogfil, det finder. Da den danske sprogfil 
alfabetisk kommer først, vil det derfor være 
den danske fil, der indlæses. Nu er du klar til 
at gå i gang med at bruge programmet. 

Installation af plug-ins 
De forskellige plug-ins er pakket i zip-arkiver 
– ét for hvert plug-in. 

Åbn zip-arkiverne et ad gangen, og klik og 
træk plug-in-filen fra zip-arkivet og over i 
C:\PROGRAM FILES\PHOTOFILTRE\PLUGINS-map-
pen. Dermed er filtrene tilgængelige for pro-
grammet, næste gang du åbner det. 
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Brugerfladen
Photofiltre er ikke et program med så mange 
funktioner og avancerede kommandoer som 
for eksempel Photoshop eller Photoshop Ele-
ments. Programmet er ikke desto mindre et 
godt værktøj i forbindelse med redigering og 
bearbejdning af billederne fra ferien, festen 
eller hverdagen. Photofiltre rummer masser 
af muligheder, som kan holde kreative 
brugere beskæftiget i timevis. Photofiltres 
brugerflade er forholdsvis enkel og er bygget 
op over nogle få komponenter samt menuer-
ne.  

Menulinjen 
Øverst finder du menulinjen. Denne giver 
adgang til programmets mange forskellige 

funktioner. Hver enkelt menu giver adgang 
til en bestemt gruppe af funktioner. 

Værktøjslinjerne 

Programmet har to værktøjslinjer. Standard-
værktøjslinjen indeholder de mest alminde-
lige funktioner – herunder Åbn, Gem, Udskriv, 
Billedstørrelse, Tekst og zoom-funktioner. 

 

 

Standardværktøjslinjen – her ”knækket” over i to dele. 

 

 
Photofiltres brugerflade – her med et billede åbent. 
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Den anden værktøjslinje – Filter-værktøjslin-
jen – rummer en stribe billedbehandlings-
kommandoer.  

 
Autolysniveau. Korrigerer automatisk 
lysniveauerne i billedet eller indholdet 
af en markering. 

 
Autokontrast. Korrigerer automatisk 
kontrasten i billedet eller indholdet af 
en markering. 

 
Mindre lys. Gør billedet eller indholdet 
af en markering mørkere. 

 
Mere lys. Gør billedet eller indholdet af 
en markering lysere. 

 
Mindre kontrast. Sænker kontrasten i 
billedet eller i indholdet af en marke-
ring. 

 
Mere kontrast. Øger kontrasten i bille-
det eller indholdet af en markering. 

 
Mindre farvemætning. Dæmper farve-
mætningen i billedet eller i indholdet 
af en markering. 

 
Mere farvemætning. Øger farvemætnin-
gen i hele eller dele af billedet. 

 
Mindre Gamma 

 
Mere Gamma 

 
Gråskala. Ændrer billedets farvetil-
stand, så det bliver et gråtonebillede. 

 
Gammelt foto. Efterligner den stil og de 
farver, man finder i gamle fotografier. 

 
Støvreduktion. Reducerer mængden af 
støv og støj i billedet. 

 
Blød op. Bløder billedet eller markerin-
gen lidt op. 

 
Sløring. Slører billedet eller markerin-
gen. 

 
Skarp. Gør billedet eller markeringen 
skarpere. 

  

 
Ekstra skarp. En kraftigere udgave af 
Skarp. 

 
Farvevariation. Med denne funktion kan 
du ændre farvesammensætningen i et 
billede. 

 
Gradient. Bruges til at oprette gradue-
rede farveforløb. 

 
Photomasque. Åbner Photomasque-
dialogboksen, hvor du kan lægge krea-
tive rammer om billedet med videre. 

 
Spejlvend vandret 

 
Spejlvend lodret 

 
Drej 90 grader mod uret 

 
Drej 90 grader med uret 

 

Plug-ins-værktøjslinjen 
I programvinduets venstre side finder du en 
værktøjslinje, der indeholder et antal specielle 
funktioner. Det er Plug-ins-værktøjslinjen. 
Indholdet af denne afhænger af, hvilke plug-
ins du har installeret. Værktøjslinjen vist ne-
denfor er derfor ikke nødvendigvis det, du 
ser på din installation af programmet. 

 
 

Arithmetic (Matematiske beregninger) 

Association (Fil-associationer) 

Bump Mapping (teksturredigering). 

Capture (Skærmdumps) 

Contact Sheet (Kontaktark) 

Contour (Konturer) 

DexFx Effects (Specialeffekter) 

Gradient (Graduerede farveforløb) 

Paste inside (Indsæt i markering) 
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Værktøjspaletten 
I programvinduets højre side finder du 
Værktøjspaletten. Dennd indeholder en lang 
række kreative funktioner. Paletten er delt op 
i flere sektioner. 

 
 

Vis miniaturer 
Når man sidder og arbejder med en stak fo-
tografier, kan det være en fordel at have et 
overblik over disse og samtidig kunne skifte 
hurtigt mellem flere billeder. Photofiltre in-
deholder en Miniature-funktion, der kan vise 
indholdet af en mappe nederst i programvin-
duet. 

1. Vælg Værktøj-menuen > Vis miniature, eller 
tryk CTRL+E. Dermed åbnes et vindue ne-
derst i programvinduet. Vinduet er ikke 
særlig højt, men strækker sig i hele pro-
gramvinduets bredde. 

 
Udsnit af Miniature-vinduet. 

 

2. Klik på pilen til venstre i vinduet. Det åb-
ner en menu, hvor du skal vælge Vis > An-
giv en mappe. 

3. I den dialogboks, der åbnes, finder og 
vælger du den ønskede mappe. Derefter 
indlæser Photofiltre indholdet af mappen 
og viser samtlige billeder i mappen som 
miniatureversioner af billederne – se illu-
strationen nederst på siden. 

4. Hvis der er flere billeder i mappen, end 
der ses på én gang, skal du bruge skyde-
håndtaget i bunden af vinduet til at ”blad-
re” med. 

5. Når du ønsker at åbne et af billederne i 
mappen, skal du blot dobbeltklikke på 
det. Dermed åbnes billedet i programvin-
duet. 

6. Du lukker Miniature-vinduet igen ved at 
foretage samme valg som i trin 1. 

 

 

 
 

 

 
Miniature-vinduet med indholdet af en mappe. 

Farvevælgeren. Den øverste 
knap anvendes til at vælge og 
skifte mellem forgrunds- og 
baggrundsfarver. Du kan des-
uden skifte mellem to typer pa-
let. 

 

Redskaberne Markering, Pipette, 
Tryllestav, Linje, Malerbøtte, 
Spray, Pensel, Avanceret pensel, 
Sløring, Udjævn, Klonværktøj og 
Flyt billede. Valget af disse hæn-
ger direkte sammen med ind-
holdet af den næste sektion. 

 

 

Indholdet af denne sektion skif-
ter afhængigt af, hvilket red-
skab der er aktivt. Her er det 
redskabet Markering, der er ak-
tivt. Det viste felt rummer der-
for en række forskellige marke-
ringsfunktioner. 
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Zoom 
Det er en fordel at kunne zoome ind eller ud, 
når man arbejder med billeder. Ved at zoome 
ind kan man bedre se resultatet af en given 
kommando og derefter fortryde den, hvis 
man ikke er tilfreds med resultatet. Photofil-
tre indeholder nogle få lette zoom-funktioner. 
Dem finder du i Standard-værktøjslinjen. 

Zoom ind 

 Klik på Zoom ind-knappen. Du kan zoome 
ind otte gange fra originalstørrelsen. 

Zoom ud 

 Klik på Zoom ud-knappen. Du kan zoome 
seks gange ned fra originalstørrelsen. 

Original størrelse 

 Klik på Original størrelse-knappen. Dette 
viser billedet i den originale størrelse. 

Autozoom 

 Klik på Autozoom-knappen. Dermed vises 
hele billedet i programvinduet. 

Fuld skærm 

 Klik på Fuld skærm-knappen, eller tryk 
CTRL+F. Billedet vises på fuld skærm, uden 
at du forstyrres af programvinduets menuer, 
paneler med videre. Tryk på ESC, eller klik en 
enkelt gang med musen for at vende tilbage 
til normal visning. 

Rullelisten 
Endelig kan du også vælge at zoome ind ved 
hjælp af rullelisten i feltet til venstre for 
zoom-knapperne. Her kan du, ved at klikke 
på pilen i feltet, vælge en zoom-procent. Mu-
lighederne springer fra 10% til 1600%. 

Flere kommandomuligheder 
Størstedelen af programmets funktioner kan 
aktiveres på flere måder: som valg i en menu, 
ved klik på en knap eller via tastatur-genveje. 

Tastatur-genvejene finder du i et appendiks 
bagest i dette hæfte. 

Indstillinger 
Photofiltre kan indstilles til at gemme billeder 
i et bestemt format hver gang, hvis du ønsker. 
Du kan også indstille, hvor meget jpeg-filer 
eventuelt må blive komprimeret (frarådes af 
hensyn til billedkvaliteten), ligesom du kan 
vælge, hvor mange trin tilbage du kan fortry-
de dine handlinger. Der er flere muligheder 
end disse, men i det følgende er det de oven-
nævnte muligheder, der gennemgås. 

Standard-format 
1. Vælg Værktøj-menuen > Indstillinger. Den-

ne dialogboks åbnes: 

 
Indstillinger-dialogboksen med Arkivering åben. 

 

2. Vælg Arkivering i rullelisten øverst i dia-
logboksen. 

3. Sæt hak i Standardformat-feltet. 

4. Vælg derefter JPEG (*.jpg) i feltet under 
Standardformat-feltet. 

5. Som standard er programmet indstillet til 
at huske billedets EXIF-data (billedets op-
tagelsesdata), men du kan desuden også 
vælge at beholde billedets oprindelige fil-
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dato. Ønsker du at gøre det, skal du blot 
sætte hak i Bevar fildato-feltet. 

6. Klik på OK-knappen, når du har foretaget 
de ønskede indstillinger. 

JPEG-komprimering 
Når man gemmer billeder i jpeg-formatet, 
kan man vælge, hvor meget billederne even-
tuelt må komprimeres. Komprimering bety-
der dog samtidig tab af billedkvalitet. Jo kraf-
tigere komprimering – jo ringere billedkvali-
tet får man. Komprimering betyder samtidig 
en reduktion i filstørrelsen, hvilket sådan set 
er det eneste argument for at overveje kom-
primering. I det følgende vises, hvordan du 
indstiller Photofiltre til at undlade at spørge 
om komprimering, når du gemmer i jpeg-
formatet. 

1. Vælg Værktøj-menuen > Indstillinger. 

2. I dialogboksens rulleliste skal du vælge 
Kompression. Indholdet af dialogboksen 
ser nu sådan ud: 

 
Kompression. 
 

3. Klik ud for Benyt standardkompression. 
Træk derefter skydehåndtaget helt til høj-
re, så værdien 100 vises. 

4. Klik på OK-knappen for at gennemføre 
valget. 

Fortryd 
Photofiltre giver mulighed for at fortryde fle-
re kommandoer – op til 24 trin. Man indstiller 
antallet af trin i Indstillinger-dialogboksen. 

1. Vælg Værktøj-menuen > Indstillinger. 

2. Vælg Historik i rullelisten. 

 
Fortryd mange trin tilbage. 

 

3. Træk skydehåndtaget så langt mod højre, 
som du ønsker. Bemærk, at jo flere trin til-
bage, du vil fortryde, jo mere hukommelse 
bruger programmet. Hvor meget hukom-
melse der bruges ved et givet valg, vises i 
feltet under skydehåndtaget. 

4. Klik på OK-knappen for at gennemføre 
valget.  

Filassociation 
Er Photofiltre dit foretrukne billedbehand-
lingsprogram, vil det være en stor fordel for 
dig, at du blot kan dobbeltklikke på en billed-
fil og automatisk få den åbnet i Photofiltre. 
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1.  Klik på Association-knappen i Filter-pa-
nelet i venstre side af skærmen.  
Association-dialogboksen åbnes. 

 
Association-dialogboksen. 

 

2. Nu kan du vælge, hvilke filtyper Photo-
filtre skal være standardredigeringspro-
gram for. Du kan vælge alle de billedfilty-

per, som programmet kan håndtere, ved 
at klikke på All-knappen. 

3. Ønsker du kun automatisk at få åbnet de 
mest almindelige filtyper, skal du i stedet 
klikke på Most used-knappen.  

4. Vil du hellere selv ”plukke” de ønskede 
filtyper ud, skal du klikke ud for hver en-
kelt filtype. 

5. Når du er færdig med dine valg, skal du 
klikke på Associate-knappen for at forbin-
de de valgte filtyper med Photofiltre. 

Hjælp 
Programmet tilbyder en begrænset hjælpe-
funktion i ?-menuen (Hjælpemenuen). 

Vælg ?-menuen > Information, eller tryk F1. 
Dermed åbnes en webside (på engelsk), hvor 
du kan finde yderligere oplysninger om pro-
grammets forskellige muligheder. 
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Grundlæggende billedbehandling 
Et foto er meget sjældent perfekt, selvom man 
har gjort sig umage, da man tog det. Måske 
skal lys eller kontrast rettes – måske er far-
verne ikke helt, hvad man synes, de burde 
være – eller måske skal billedet beskæres lidt 
for at få den helt rigtige billedkomposition. I 
det følgende gennemgås en række af de mest 
almindelige billedbehandlingsfunktioner. 

Markeringer 
Markering af et udsnit af det billede, du ar-
bejder med, er nødvendigt, hvis du udeluk-
kende ønsker at tilføre en effekt, ændre lys el-
ler kontrast og så videre i lige netop det om-
råde af billedet. Her skal du bruge Photo-
filtres forskellige markeringsredskaber. 

Rektangulær markering 
Skal du markere et firkantet område, er det 
denne funktion, du skal have fat i.  

1.  Klik på Rektangel-knappen. 

2. Placér musemarkøren i det øverste venstre 
hjørne af det område, du ønsker at marke-
re. Klik og træk, indtil markeringen har 
den ønskede størrelse og dækker det ud-
snit, der skal markeres. Markeringen vises 
nu i form af et stiplet rektangel. 

3. Er placeringen ikke helt nøjagtig, skal du 
blot klikke i markeringen og trække den 
på plads. 

4. Har den ikke helt de rigtige dimensioner, 
skal du tilpasse den manuelt. Placér mu-
semarkøren over den stiplede linje i den 
side der skal udvides eller indskrænkes. 
Musemarkøren omdannes nu til en tovejs-
pil (se den følgende illustration). Klik og 
træk, indtil markeringen er i orden. 

 
Udsnit af markering. Bemærk musemarkøren i cirklen. 

 

• TIP 

• Ønsker du at lave en kvadratisk marke-
ring, skal du trykke SHIFT ned, mens du 
foretager markeringen.  

 

 

Ellipse-markering 
Dette værktøj anvendes til at lave ellipsefor-
mede eller cirkulære markeringer. 

1.  Klik på Ellipse-knappen, og placér mu-
semarkøren i det øverste venstre hjørne af, 
hvor markeringen skal være. 

2. Klik og træk, indtil markeringen dækker 
det ønskede. 
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3. Ligesom med Rektangel-markeringsværk-
tøjet kan du tilpasse din markering, hvis 
den ikke er helt tilfredsstillende. Bemærk, 
at irregulært formede markeringer såsom 
ellipse-markeringer ud over den stiplede 
linje, der viser selve markeringen, også 
forsynes med en firkantet ramme. Den er 
der som en ren hjælpefunktion og viser 
udstrækningen. Skal du gøre markeringen 
større eller mindre, placerer du blot mu-
semarkøren over den stiplede linje, der 
hvor ændringen skal ske, og klikker og 
trækker, indtil markeringen er på plads. 
Ønsker du at bibeholde markeringens 
højde/breddeforhold, skal du placere mu-
semarkøren i et hjørne af den viste hjælpe-
ramme (se den følgende illustration), 
trykke SHIFT ned og klikke og trække, ind-
til den ønskede markering er i orden. 

 

Frihåndsmarkering 
Langtfra alt kan markeres med fordel med 
Rektangel- eller Ellipse-redskaberne. Her 
kommer Lasso- og Polygon-redskaberne ind i 
billedet. 

Lasso 
Lasso-værktøjet anvendes til de helt uregel-
mæssige markeringer.  

 Klik på Lasso-knappen, og klik og tegn 
rundt om det udsnit, du vil markere. 

Polygon 
Polygon-redskabet bruges til at oprette man-
gesidede markeringer. Alle sider er rette lin-

jer, og du kan lave lige så mange af dem, som 
du har lyst til. 

 Klik på Polygon-knappen, og klik og tegn 
rundt om det udsnit, du vil markere. 

De øvrige markeringsredskaber er: 

 Afrundet rektangel. Fungerer som Rektan-
gel, men opretter afrundede hjørner. 

 Rhombe. Opretter en rhombe-formet 
markering. 

 Trekant. Opretter en trekantet markering. 

Invertér markering 
Det kan ofte være svært at markere visse ud-
snit og former direkte. Ofte er det nemmere at 
markere det modsatte. Her er Invertér-knap-
pen praktisk. 

 Klik på Invertér-knappen. Markeringen 
vendes nu til at dække det, du ikke oprinde-
lig markerede. 

Kvadrat 
Kvadrat-knappen er en hurtig genvej til at gø-
re en rektangulær markering kvadratisk. 

 Klik på Kvadrat-knappen. Markeringen 
bliver ændret til et kvadrat. 

Figur-markering 
I afdelingen for ”spøg og skæmt” finder du 
muligheden for at lave figur-markeringer. 
Disse er dog ikke rent pjat; tværtimod er fi-
gur-markering ganske anvendelig, hvis du 
arbejder med at lave postkort, webgrafik eller 
lignende. 

 Klik på Hent figur-knappen. Dermed åbnes 
Hent figur-dialogboksen. Her kan du vælge 
mellem en håndfuld figurer, herunder pile- 
eller stjerneformede figurer. 
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Markér alt 
Ønsker du at markere hele billedet, skal du 
trykke CTRL+A, eller vælge Markering-me-
nuen > Markér alt. 

Skift markeringstype 
For alle markeringers vedkommende gælder 
det, at hvis du klikker på knappen for et af de 
andre markeringsredskaber, så skifter marke-
ringstypen til denne. 

Flere markeringsmuligheder 
I Markering-menuen finder du dels de ovenfor 
gennemgåede muligheder samt nogle stykker 
mere. I det følgende gennemgås tre af disse. 

Reduktion 
Hvis en markering skal reduceres lidt på alle 
fire sider, skal du bruge denne funktion. 

1. Vælg Markering-menuen > Reduktion. 
Denne dialogboks åbnes: 

 
Reduktion-dialogboksen. 

 

2. Brug skydehåndtaget til at indstille, hvor 
mange pixels markeringen skal reduceres 
med. Værdien går fra 1 til 51 pixels. 

3. Klik på OK-knappen for at gennemføre 
reduktionen. Alle sider af markeringen 
reduceres. Bemærk at markeringens cen-
trum ikke flyttes. 

Udvid 
Skal en markering derimod udvides, så er det 
Udvid-funktionen, der er brug for. 

1. Vælg Markering-menuen > Udvid. Udvid- 
dialogboksen åbnes. 

2. Brug skydehåndtaget til at indstille, hvor 
mange pixels markeringen skal udvides 
med. Værdierne går fra 1 til 51 pixels. 

3. Klik på OK-knappen for at gennemføre 
udvidelsen af markeringen. Alle sider af 
markeringen udvides. Markeringens cen-
trum flyttes ikke. 

Fast højde/bredde-forhold 
I Markering-menuen finder du også mulighe-
den for at oprette markeringer med et fast 
højde/bredde-forhold.  

Vælg Markering-menuen > Sideforhold/format, 
og vælg det ønskede i den undermenu, der 
åbnes. 

 
 

Tryllestaven 
I Værktøj-panelet finder du Tryllestaven, der 
fungerer markant anderledes end de øvrige 
markeringsredskaber. Tryllestaven markerer 
nemlig områder ud fra farvetoner og en tole-
rancetærskel for disse, som du selv kan fast-
sætte. Når du klikker i et område af et billede 
med Tryllestaven, markeres et større eller 
mindre antal pixels afhængigt af, hvor stor en 
tolerance du har indstillet redskabet til at 
”fange”. 

1. Åbn ORVIETO.JPG. 

2.  Klik på Tryllestaven-knappen i Værktøj-
panelet.  

3. Indstil Tolerance til 35. 
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4. Klik nederst i området med flisebelægnin-
gen. Størsteparten af flisebelægningen – 
undtagen skyggeområdet – markeres nu. 

 
De grønne blinkende markeringer viser så nogenlunde, 
hvor markeringen er oprettet. 

 

5. Nu kan markeringen justeres, kopieres el-
ler slettes. 

6. Markeringen skjules ved at trykke 
CTRL+D. Bemærk, at Photofiltre husker 
markeringen, indtil du foretager en ny 
markering i samme billede. Du kan få vist 
markeringen igen ved igen at trykke 
CTRL+D. Markeringen huskes også, selv 
om du har justeret det markerede område. 

Farvemarkering 
Tryllestaven kan også markere ud fra farve. 
For at slå denne mulighed til skal du klikke i 
feltet ved Farve. Din markering vil nu blive 
oprettet dels ud fra den valgte indstilling i 
Tolerance, dels ud fra den farvetone, der er i 
den pixel, du rammer, når du klikker i bille-
det. På den måde kan du markere alle pixels i 
et billede med et bestemt farvetoneområde og 
justere dette. Det gennemgås nærmere i af-
snittet ”Farvejustering” senere i dette kapitel. 

Lys 
Blev billedet for mørkt eller måske for lyst? 
Det er der masser af muligheder for at gøre 
noget ved. Photofiltre indeholder redskaber 

til at ændre lysstyrken i hele billedet, eller – 
via en markering – dele af det. 

1. Find og åbn LONDON2.JPG. Billedet trænger 
til at blive gjort noget lysere. 

2. Vælg Justér-menuen > Lys/Kontrast. Denne 
dialogboks åbnes: 

 
Lys/Kontrast-dialogboksen. 

 

3. Træk skydehåndtaget i Lys/Luminans-feltet 
mod højre, indtil du når omkring 14%. 
Som du kan se, bliver ændringen straks 
synlig i billedet. Klik på OK-knappen for 
at gennemføre ændringen. 

4. Lad billedet forblive åbent. Du skal bruge 
det i den næste øvelse. 

Kontrast 
I den foregående øvelse lysnede du et billede. 
Netop dette billede trænger i høj grad også til 
at få justeret kontrasten, så det bliver mere 
spændende at betragte, for lige nu er det lige 
lovlig fladt. 

1. Vælg igen Justér-menuen > Lys/Kontrast. 

2. Træk skydehåndtaget i Kontrast-feltet mod 
højre, indtil du når omkring 20%. Billedets 
kontrastforhold forbedres betydeligt.  

3. Behold billedet åbent. Det skal bruges i 
næste øvelse. 




