
 

Ppháp Làm  hình Chân Dung. 

Nguyễn Sơn Germany 

Muốn làm một hình Chân Dung cho đẹp theo Phương pháp sau đây. 

Đây là hình Chân Dung để sửa chữa. Xem hình. 

 

1- Làm hình to lên để dễ nhìn Ở Menu Tool  bấm Zoom Tool. Nhìn lên Menu PS có Icon hình 
kiếng hiển vi cộng và trừ bấm vào cộng
 Xem hình dưới. 

 hình sẽ to lên. 

 



2- Ở Menu Tool Lấy Spot Healing Brush Tool

 

 để tẩy bỏ đi những dấu vết hoặc mụn trên mặt. 
Xem hình dưới.  

 

Hình số 03 

Đây là Menu Tool được rọi to lên để các bạn dễ nhìn thấy. 



Xem hình dưới đã được tẩy sạch các vết mụn trên mặt. Chú ý là khi làm hình phải đưa hình to lên và 
bấm bên phải Mouse để chỉnh độ to nhỏ của Spot Healing Brush Tool

Khi tẩy sạch và bỏ những mụn trên mặt xong các bạn sẽ làm tiếp tục như sau. 

 để dễ làm. 

 

3- Bấm vào Strg và đồng thời bấm 2 lần vào nút J để có Layer 1 và Layer 1 Copy
xem hình dưới. 

  

 

Hình số 05. 

4- Bấm Muose bỏ con mắt ở Layer 1 copy. Sau đó dùng Mouse bấm vào Layer 1
Xem hình dưới số 06.  

. 



 

 

Hình số 06 

5- Ở  Normal lấy Darken.  

Xem hình dưới đây: 

Xem hình số 07 

 



Hình số 07. 

6- Ở Menu PS ở Filter lấy Blur/Gaussian Blur... Ở Gaussian Blur Radius lấy 40% xong 
Xem hình 08 và hình 09 dưới đây. 

OK. 

 

Đây là Menu PS. 

Xemhình 08 dưới đây: 

 

Hình số 09. 

7- Bấm bỏ con mắt ở Layer 1. Và bấm vào Layer 1 Copy và bấm lấy con mắt cho layer 1 
Copy

8- Ở 
. 

Normal lấy 
9-  Ở 

Lighten. 
Menu PS có Filter lấy Blur/Gaussian Blur... Ở Gaussian Blur Radius lấy 60% xong 

10-  Ở 
OK. 

Layer1 lấy con mắt và ở Opacity lấy 
Xem hình dưới số 10 

40%. 



 

Đây là hình 10. 

11- Ở Background bấm bỏ con mắt. Sau đó dùng Mouse bấm ở Menu PS có Layer lấy 
New/Layer sẽ hiên ra một ô hình Chữ nhật đứng, đó là Layer 2. Xem hình 11Sau đó dùng 
ngón tay bấm vào Alt giử lại đồng thời dùng Mouse bấm nút nhỏ tôi có đánh dấu mầu đỏ 
xem hình 12 dưới sẽ thấy. Kéo xuống lấy Merge Visible. 

Xem hình 13 dưới đây. 

Thì sẽ thấy hình sẽ nằm trong ô 
hình chữ nhật.  

 

 
Hinh 11. 



 
Hình 12. 
 

 
Hình 13. 

 

12- Dùng Mouse bấm vào lấy con mắt cho Bachground trở lại. Sau đó bấm bỏ con mắt của 
Layer 1 và 
Xem Hình 14 

Layer 1 Copy 

 



 

Hình 14. 

13- Ở Opacity:100% để 40%. Xem hình 15 dưới đây. 

 

Hình 15. 

14- Bấm Mouse vào Icon tên là Add Layer mask phia dưới cùng mà tôi đánh dấu mầu đỏ để lấy 
Ô trắng ở Layer 2
Xem hình 16 dưới đây. 

. 



 

Hình 16. 

15- Sau đó ở Menu Tool lấy cọ Brush Tool tô lên mắt mũi và miệng
Điều quan trọng là ở 

 cho rõ đậm nét lên. 
Menu Tool nằm tận cùng có 2 ô đen và trắng nếu để đen nằm trên là tô 

nét cho rõ còn trắng
Xem hình dưới 

 nằm trên thì làm mờ lại. 

 Hình 17. Dây là Menu  Brush Tool. 



16- Khi tô Mắt, Mũi, Miệng rõ xong rồi các bạn bấm vào nút nhỏ ở Menu Layer nằm tay phải  
Xem hình 12 có chấm đỏ tôi đã đánh dấu. lấy Menge Visible và Flatten Image 

Sau đó các bạn chỉnh lại tí mầu sắc cho hấp dẫn là OK. Ở Menu PS có Image lấy 
Adjustments/Hue/Saturetion. Saturetion lên 12. Và ở Menu PS có Image lấy  
Adjustments/Color Balance cho Yellow -4. (Tùy các bạn thích cho mầu nhứ ý bạn) Đây chỉ là 
mầu theo ý tôi mà thôi. 

 là xong. Xem 
hình 18. 

Chúc các bạn thành công. Nếu có gì trơ ngại xin LLạc  loanguyensona@yahoo.de 
 

 

 

Hình 18. 

mailto:loanguyensona@yahoo.de�


 

Hình chụp Original.       



 

 Hình đã được làm xong. 


