
Phương Pháp thứ 2  làm Mờ Phông phía sau như ý mình muốn. 

Nguyễn Sơn. 

 

 

1. Trước nhất bạn copy hình của bạn ra làm 2 hình. Vi dụ hình Bông này sao ra làm 2 hình và để tên 

khác nhau Hình Hoa 01 và Hình Hoa 02. 

 

2. Ở Menu PS có Icon nhỏ bấm vào đó để đưa 2 hình nằm chung cùng một lúc để dễ làm. Xem hình 

trên để làm. Và xem hình dưới đã được  mằm chung với nhau. 



 

3. Ở Hìn 01 các bạn lấy Filter ở Menu PS rồi lấy Blur/Gaussian Blur. Sẽ hiện lên Gaussian Blur. Lấy 

Radius: Tùy theo các bạn thích phông mờ như ý mình muốn. 

Xem hình dưới. 

 

4. Sau đó các bạn dùng ngón tay bấm Strg+ A+C để copy hình 01 này và sẽ cho vào hình 02. 

5. Dùng Mouse bấm vào hình 02 và cũng dùng ngón tay bấm vào nút Strg+V. Để copy hình 01 vào 

hình 02.. Hoặc dùng Mouse kéo hình 01 qua hình 02. 

Xem hình dưới đây 



 
 

6. Ở Menu Layers bấm vào Icon Add  để lấy Layer mask để lấy ô trắng cho layer 1. 

7. Lấy Brush Tool ở Menu Tool. Nhớ là ở dưới cùng của Menu Tool có hai ô trắng và đen. Để ô đen 

nằm trên có nghĩa là tô lên sẽ rõ hình. Còn ô trắng nằm trên là làm mờ lại. 

8. Ở trên Menu PS có Opacity trước nhất bạn để 20% thôi để tô lên hình bông trước nhất là thăm dò 

tìm hình để thấy những cái mà mình muốn đưa lên cho rõ. Xong rồi lấy 50% để tô rõ những chỗ 

mình muốn rõ. Khi tô bị phạm vào chỗ không muốn rõ , chỉ cần đưa ô trắng lên sẽ tô làm mờ laị. 

Và cứ như thế mà làm. Nhớ là đưa hình to lên 50% hay 100% để dễ thấy mà tô hình. Nhớ là khi 

dùng Brush Tool nhớ bấm vào bê phải của Mouse  để làm cho cọ to hay nhỏ để dễ sử dụng. Xem 

hình dưới tôi đã tô hình bông số 01 để thấy rõ hình bông số 02. Có nghĩa là lấy hình phông số 01 

và chỉ lấy bông hình số 02. 

 

Chúc các bạn thành công. Có gì trở ngại xin LLạc   loanguyenson@yahoo.de 


