
Photoshop P.Pháp cắt bỏ phông để thay thế phông mới cho 
Chân Dung.

Khi muốn thay đổi phông cho hinh, hoặc các bạn muốn ghép 
hình người con gái vào cảnh đẹp nên thơ. Nhưng khi cắt bị

trở ngại bởi mái tóc của các cô bay trước gío, hoặc 
qúa nhiều tóc. Như vậy phải làm sao? Xin được giúp các 

bạn nào muốn biết. Bằng PPháp dưới đây.
Nguyễn Sơn Germany.



1- Đưa lên 1 hình cắt bỏ phông để thay thế phông khác. Bỏ phông xám để thế vào bằng phông xanh.
2- đưa 1 hình phông xanh là phông muốn được thay đổi. Xem 2 hình trên.



3- Đưa hình to lên để cắt trước những chỗ không khó. Bằng Pen Tool. Xem hình trên.



4- Cắt như hình trên. Xem hình trên. 



5- Khi cắt xong như hình bạn đã thấy. Rồi bấm bên trong chỗ mình muốn cắt rồi nhấn bên phải 
của Mouse  sẽ hiện hình trên bên trái lấy Make Selection... sẽ hiện ra hình Make Selection  và để

giống như hình trên xong bấm OK .



6- Ở Menu PS có Select  lấy Inverse, xong bấm Strg và J để copy Layer 1. Xem hình bên trên phải.



7- Ở Menu Layers bấm bỏ con mắt ở Background sẽ thấy hình  bị cắt. Xem hình trên.



8- Ở Menu PS có một Icon mà tôi khoanh  mầu đen xem hình trên  bấm vào đó để chọn cho 2 hình nằm  xem 
hình trên để dễ làm việc.

9- Dùng Mouse bấm vào hình và kéo qua hình phông mầu xanh. Hoặc là dùng Mouse bấm vào hình xong Strg 
và A và C. Để Copy. Xong dùng Mouse bấm vào phông xanh rồi Strg và V. Để đưa vào.



10- Xem hình trên. Ta thấy còn nền của phông cũ mầu nâu xám, chúng ta phải làm sao cắt bỏ đi 
mà tóc không bi cắt.



11- Bấm bỏ con mắt của Background đi bạn sẽ thấy như hình trên.



12- Dùng Lasso Tool ở Menu Tool Xem hình bên trái sẽ thấy. Cắt như hình trên bên phải.



13- Xong Strg+J để copy Layer2. Xem hình trên bên phải. bỏ con mắt ở Layer1 và nhớ để layer 1 
nằm trên layer 2. Dùng Mouse bấm vào Layer1 đưa lên Layer2 là được



14- Bấm vào Layer2. Ở Menu Layers có Normal chọn lấy Multiply. Và bấm vào để trả lại con mắt 
cho Background. Xem hình trên bên phải.



15-Sau đó ở Menu Layers có Adjustments xem hình trên bên trái bấm vào hình mà tôi khoanh 
đen sẽ hiện ra hình bên cạnh bên phải.

16-Bấm vào Icon phía dưới hình bên phải mà tôi có khoanh mầu đen xong chọn bình mực mầu 
trắng hàng thứ 3 rồi chấm vào hình phông mầu xám mà mình muốn cắt bỏ đi.



17- Đưa bình mực chấm vào chỗ tôi đánh dấu thì các bạn sẽ thấy mầu xám của phông bị mất đi. 
Khi nhìn  hình còn thấy dấu mờ của phông xám còn lại thì các bạn làm tiếp xem hình kế tiếp



18-Bấm vào mui tên mà tôi khoanh đen sẽ trở lại Menu Layers. Ơ Menu Layers các bạn lại làm 
lại như lần trức thêm một lần nữa. Xem hình trên bên phải.



19- Sẽ hiên lên Levels2 . xem hình trên bên phải.  Rồi cũng làm tương tự như lần 
trứớc bấm vào vết xám còn lại của Phông. Xem hinh trên bên trái  phông xám không 

còn nữa.



20- Bấm lấy lại con mắt của hình chính , và phía dưới cùng có Icon tên là Add Vecto mask bấm 
vào đó sẽ hiện lên hình ô trắng bên cạnh hình chính. Xem hình trên bên trái. 

21- Ở Menu Tool có cọ vẽ. Xem hình trên chính giữa. Sau đó bấm Mouse bên phải sẽ hiện ra hình trên bên 
phải, lấy mầu mực có đánh dấu và mở ngòi mực to vừa  để tô cho mất phông xám.

Nhớ là Ở Menu Tool tận cùng có 2 ô đen và trắng xem hình giữa. Đen năm trên là tô mất đi. trắng nằm trên là 
tô lấy lại.



22-Tô lên chỗ phông xám sẽ không còn thấy  mầu xám nữa Chỉ còn thấy tóc mà  thôi, nếu tô bị phạm vào mặt 
thì các bạn cho ô trắng nằm lên trên để sửa lại. Xem hình trên các bạn thấy như thế nào?



23- Ở Menu Layers có nút nhỏ nằm bên phải phía trên, xem hình phải phía trên, bấm 
vào đó và lấy Flaten Image là xong.

Có gì không hiểu xin liên lạc loanguyensona@yahoo.de sẽ tận tình giúp các bạn. Giúp 
được các bạn đó là niềm vui của tôi. Chúc các bạn và gia đình luôn vui khỏe.

Nguyễn Sơn Germany.
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