
PPháp làm hình với Filter

Khi chụp hình không có dùng Filter. Khi làm 
hình với Photoshop các bạn cũng có thể làm Filter để hình có 

mầu sắc đẹp hơn theo ý mình muốn.
Và cũng tùy theo sự sáng tạo của mình tự làm Filter để hình 

của mình có những chô ánh sáng và mầu sắc lộng lẩy đẹp hơn.
Nguyễn Sơn.



Hình 01- Đây là hình chụp  nguyên thủy.



Hình 02- Chụp một hình để làm Filter.



Hình 03- Đây là hình được làm với Filter do mình tự chế.
Các bạn cũng có thể tự chế Filter Hồng , Tím, Xanh. Để có những hình mầu như mình muốn.
Hoặc ở Menu PS có Filter lấy Photo-Filter rồi chọn mầu cho hình của mình cách này rất dễ. 

Có 2 cách để làm tùy theo ý thích của các bạn. Tôi thì lại thích tự mình tìm tòi để làm hình hơn là lấy Filter 
của Photoshop để làm, mình tự làm lấy Filter mình sẽ thấy nhiều thích thú ngạc nhiên khi có kết qủa hiện ra, 

khác với Filter Photoshop.



Cách làm:
01- Đưa 2 hình lên. 1 hình là hình mình muốn cho Filter vào để hình có mầu sắc như ý mình muốn. 

1 hình mình tự chụp lấy để làm Filter. Xem hình trên ở Menu PS có icon mà tôi đánh dấu mầu đỏ bấm 
vào đó và chon icon có 2 ô nhỏ có nghĩa là 2 hình sẽ được nằm kề bên nhau để dễ làm việc. 

02- Bấm vào hình 02 là Filter  dùnh Mouse kéo qua hình 01. Hoặc dùng ngón tay bấm  Strg với A và 
C để Copy. Sau đó bấm vào hình 01. rồi dùng ngón tay bấm Strg với V. Đề đưa qua. Hình Filter sẽ 

nằm trên hình 01.



03- Xem hình 01. Ở Menu Layers  có normal  lấy Overlay.
04- Cũng ở Menu Layers có Opacity kéo cần đó để lấy mầu nhiều hay ít tùy ý mình thích. Xem hình 02.

Hình 01
Hình 02



05- Khi chọn độ mầu xong. cũng ở Menu Layers có nút 
nhỏ nằm bên phải. Xem hình. Bấm vào đó lấy Merge 

Visible là xong.
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