
P/Pháp Thay đổi mầu.
Nguyễn Sơn Germany.

Các bạn có thể thay đổi mầu  nếu các bạn muốn. Ví dụ trong 1 hình chụp chung 
nhiều người với nhau có người mặc quần áo hay đội nón không hợp với nhau 
hay phông không hạp với hình thì các bạn có thể thay đổi để hình được hòa 
hợp hơn. Hay mầu xe của bạn không thích thì bạn cũng có  thể đổi ra thành 

mầu khác theo ý của mình muốn. Xem hướng dẫn sau đây. Nếu có trở ngại hay 
muốn đề nghị. Xin Liên lạc loanguyensona@yahoo.de

Hoặc web loanguyenson.wordpress.com

mailto:loanguyensona@yahoo.de�


1-Ở menu Layers để có Layer1, các bạn bấm nút Strg với J sẽ hiện lên Layer1. Xem hình trên.



2- Ở Menu PS có Image chọn Adjustments lấy Replace Color. Xem hình trên, xem hình dưới được rọi to.



2- Hình được rọi to để dễ xem. Ở Menu PS có Image chọn Adjustments lấy Replace Color. Xem hình trên.



4-Sẽ hiện ra hình Replace Color này.
5-Ở Replace Color ở Selection lấy Localized Color Clusters.

6-ở Puzziness keó lên 155.
7-Chọn Selection.

8-Chọn ống mực + rồi bấm vào hình có mầu xanh của nón. Thì ô vuông trên và dưới sẽ hiện lên mầu xanh.
8-ở Hue kéo cần để +136 thì ô ở Result đổi thành mầu đỏ.

9-Dùng ống mực + bấm vào nón để mầu cho đều mầu đỏ để không còn mầu xanh.
10-Bạn cũng có thể dùng Mouse bấm vào ô mầu đỏ Result sẽ hiện ra Select target color. Từ đó bạn có thể chọn mầu 

cho đúng đỏ như bạn thích. 
11-Khi các nơi khác bị mầu đỏ lấn chiếm thì bạn kéo cần Puzziness ngược lại còn 55 phông sẽ xanh lại không 

còn dính mầu đỏ. Nếu những nơi khác vẫn còn thì ta sẽ làm phần sau.



12-Khi các nơi khác bị mầu đỏ lấn chiếm thì bạn kéo cần Puzziness ngược lại còn 55 phông sẽ xanh lại không 
còn dính mầu đỏ. Nếu những nơi khác vẫn còn thì ta sẽ làm phần sau.



13- Ở Menu Layers bấm vào Icon có tên Addvector mask sẽ hiện ra ô trắng ở Layer1. Xem hình trên.
12- Ở Menu Tool chon Brush tool. Phía dưới ô đen nằm trên ô trắng. Xem hình trên.



14- Bấm bên phải Mouse kéo cho cọ to ra để dễ tô. Chọn cọ mờ . hàng trên thứ 2 từ phải sang trái ta nhìn.
xem hình trên.



15- Ở Menu PS ở Opacity chọn 100% và tô lên áo mầu bị dính đỏ và tóc sẽ trả  lại mầu Original của áo.
Nếu tô  bị  phạm thì đổi mầu trắng nằm trên sẽ  trả  trở lại.



16- Nón mầu xanh trở thành mầu đỏ.


	P/Pháp Thay đổi mầu.�Nguyễn Sơn Germany.
	1-Ở menu Layers để có Layer1, các bạn bấm nút Strg với J sẽ hiện lên Layer1. Xem hình trên.
	2- Ở Menu PS có Image chọn Adjustments lấy Replace Color. Xem hình trên, xem hình dưới được rọi to.
	2- Hình được rọi to để dễ xem. Ở Menu PS có Image chọn Adjustments lấy Replace Color. Xem hình trên.
	�4-Sẽ hiện ra hình Replace Color này.�5-Ở Replace Color ở Selection lấy Localized Color Clusters.�6-ở  Puzziness keó lên 155. �7-Chọn Selection.�8-Chọn ống mực + rồi bấm vào hình có mầu xanh của nón. Thì ô vuông trên và dưới sẽ hiện lên mầu xanh.� 8-ở Hue kéo cần để +136 thì ô  ở  Result đổi thành mầu đỏ.�9-Dùng ống mực + bấm vào nón để mầu cho đều mầu đỏ để không còn mầu xanh.� 10-Bạn cũng có thể dùng Mouse bấm vào ô mầu đỏ Result sẽ hiện ra Select target color. Từ đó bạn có thể chọn mầu cho đúng đỏ như bạn thích. �11-Khi các nơi khác bị mầu đỏ lấn chiếm thì bạn kéo cần Puzziness ngược lại còn 55 phông sẽ xanh lại không �còn dính mầu đỏ. Nếu những nơi khác vẫn còn thì ta sẽ làm phần sau.�
	�12-Khi các nơi khác bị mầu đỏ lấn chiếm thì bạn kéo cần Puzziness ngược lại còn 55 phông sẽ xanh lại không �còn dính mầu đỏ. Nếu những nơi khác vẫn còn thì ta sẽ làm phần sau.
	13- Ở Menu Layers bấm vào Icon có tên Addvector mask sẽ hiện ra ô trắng ở Layer1. Xem hình trên.�12- Ở Menu Tool chon Brush tool. Phía dưới ô đen nằm trên ô trắng. Xem hình trên.
	14- Bấm bên phải Mouse kéo cho cọ to ra để dễ tô. Chọn cọ mờ . hàng trên thứ  2 từ  phải sang trái ta nhìn.�xem hình trên.
	15- Ở Menu PS ở Opacity chọn 100% và tô lên áo mầu bị dính đỏ và tóc sẽ trả  lại mầu Original của áo.�Nếu tô  bị  phạm thì đổi  mầu trắng nằm trên sẽ  trả  trở  lại.�
	16- Nón mầu xanh trở thành mầu đỏ.

