
Thêm một PPháp Thay đổi phong

- Hình 1. Đưa 1 hình muốn thay đổi phông phía sau.
- Hình 2. Một hình mây ( hay phông phía sau) được thay vào.

1- Dùng Mouse bấm vào hình số 2 là mây xong bấm Strg và A và C để Copy.
2- Sau đó dùng Mouse bấm vào hình 1 là hình bỏ phông phía sau. Sau đó bấm 

Strg và V để đưa hình Mây nằm trên hình bỏ phông.
Có nghĩa là hình 2 sẽ nằm trên hình 1.

Nguyễn Sơn Germany



Hình 1. Đây là hình sẽ được thay thế phông phía sau.



Hình 2. Đây là hình được thay thế phông phía sau.



Và đây là hình đã được làm xong.



Như hình 3 ở Menu Layers  các bạn thấy Khi các bạn đưa 2 hình lên sẽ thấy như vầy. Ở Normal lấy Overlay. Hay Soft light hoặc Multiply
các bạn cứ thử xem cái nào trông được thì lấy. Xem hình 4. sau đó phía dưới của Menu layers có nút tên là Add vector mask bấm vào đó

để lấy hình ô trắng xem hình 5.

Hình 3 Hình 4 Hình 5



Sau đó lấy cọ vẽ có tên là Brush tool ở Menu Tool. Nhớ là phía dưới có 2 ô đen và trắng. Đen nằm trên là 
tô xóa đi. Trắng nằm trên là lấy lại. Xem hình 6. Ở hình 7 là Menu PS để Opacity lớn hay nhỏ để xóa tùy 
trường hợp các bạn để số lớn hay nhỏ. Hình số 8 các bạn bấm bên phải của Mouse và chọn chấm mờ

mà tôi đã ghi mầu đỏ. Sau đó tô lên hình. Xem hình 9 dưới đây.

Hình 6
Hình 7

Hình 8



Đây là hình 9.  Các bạn nhớ làm hình to lên để dễ thấy mà làm. Dùng cọ tô lên mặt và tất cã hình số 1. Xem hình số 10 dưới đây.



Đây là hình số 10.  Các bạn dùng cọ tô lên mặt và trên toàn thể hình số 1. sẽ mất đi những mầu xanh của mây nằm trên hình trên mặt 
đừng tô phạm vào phông mây. Nếu tô phạm vào phông mây thì các bạn để ô trắng nằm trên để sửa lại, khi sửa xong rồi thì để ô đen 

nằm trên trở lại để tô tiếp.



Các bạn tô cho đến khi nào không còn thấy mây nằm trên người nữa là xong. Xem hình này.



Ở Menu Layers bên phải phía trên có nút. Xem hình dưới đây được rọi to lên để dễ xem.



Nút nhỏ nằm bên phải trên cùng, Bấm vào đó lấy Merge Visible là 
xong. Nếu có gì trở ngại xin liên lạc

loanguyensona@yahoo.de
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