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Các bạn chụp 1 ảnh. Khi về nhà coi lại thấy có vật trở ngại trong ảnh. Vì vật ấy mà 
làm ảnh bạn mất đẹp. Bạn muốn loại bỏ nó đi. Nhưng bằng cách nào? Xin các bạn 
đừng lo. Tôi sẽ giúp bạn loại bỏ nó đi bằng một cách rất là đơn giản.



01- Ví dụ ảnh này  bạn thấy sao? Cái gì làm trở ngại? Có phải 1 người thứ ba đứng sau cùng làm 
cản trở tấm hình. Vậy ta loại bỏ người thứ ba đi.



02- Ở Menu Tool  có Icon Lasso Tool tôi khoanh tròn bằng mầu đỏ (Xem hình).
03- Các bạn lấy Lasso khoanh chung quanh hình người con gái thứ ba đứng phía sau cùng người chụp ảnh. Cũng 

còn tùy theo cách khoanh của bạn chung quanh  người muốn bỏ để cho ta kết qủa tốt hơn.
(Xem hình sẽ thấy tôi viền quanh người thứ ba bằng Lasso Tool). Nếu cần rọi to lên để xem.



04- Sau đó ở Menu PS có Edit lấy Fill (Xem hình bên trái có 
khoanh mầu đỏ) Sẽ hiện ra Fill(Xem hình trên bên phải)

Bạn cứ lấy theo tôi đã ghi và khoanh tròn mầu đỏ. xong Ok



05- Hình người con gái thứ ba sẽ biến mất.



06- Xem hình. Bạn thấy sao? Thật là đơn giản phải không?
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