
Làm Cầu vòng mầu sắc với 
Photoshop.
Nguyễn Sơn Germany.



Đây là 1 tấm ảnh trời kéo mây muốn mưa. Nếu bạn muốn làm một cầu vòng mầu cho ảnh. Theo thứ tự sau đây:



01- Ở Menu Layer Tận cùng có Icon 
Create new fill or adjustment layer 
dùng Mouse bấm sẽ hiện lên  xem 

hình kế tiếp lấy Gradient...



02- Ở Menu Tool dùng Mouse bấm vào Gradient Tool. Xem hình 01. Sẽ hiện lên nằm trên Menu PS.
03-Bấm vào mũi tên nhỏ. Chọn Russell Rainbow. Xem hình 02.

04- Bên cạnh có nút Radial Gradient bấm vào đó để chọn hình vòng tròn. Xem hình 03.



05-Dùng Mouse bấm vào chỗ tôi đánh dấu mầu đỏ từ dưới kéo lên trên rồi bỏ  Mouse ra. Nên nhớ là   Opacity để 40%



06 Bạn sẽ có một hình có cầu vòng mầu sắc. Nhớ là ở Opacity để số lớn hay nhỏ thì cầu vòng sẽ có mầu đậm hay nhạt.
Chúc các bạn luôn vui khỏe. Trở ngại liên lạc loanguyensona@yahoo.de
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