
Cắt bỏ nền đơn giản phía sau hình
Nguyễn Sơn Germany

Những trường hợp cắt bỏ nền phía sau qúa 
đơn giản ta chỉ  cần dùng bằng 2 Tool 
này để cắt những nền đơn giản.
Magic wand Tool
Và Quick selection Tool.



01-Đây là hình bạn muốn bỏ nền xanh đi. Chỉ lấy lá và cây.



02-Trước nhất bạn copy Background bằng cách dùng 
Mouse bấm bào Background kéo xuống Icon mà tôi 
khoanh tròn mầu đỏ và bõ vào đó, sẽ hiện lên Menu 

Layers Background copy. Xem hình bên trái.



03- Ở Menu Tool có Magic wand Tool và Quick selection Tool. Trường hợp này ta 
dùng Magic wand tool. Xem bên trái hình ở Menu Tool.



04-Trước khi bấm vào nền muốn cắt. ở Menu PS có  Icon , chọn Icon cắt nhiều lần. Xem hình trên 
cùng tôi khoanh tròn m ầu Đỏ. Sau đó bấm vào nền mà ta muốn cắt bỏ đi. Và cứ bấm tiếp tục 
những chỗ mà nó chưa cắt. Xem hình trên thấy những chỗ tôi đáng dấu là nó chưa cắt hết nên 

mình phải bấm thêm vào như những chỗ đánh dấu đó.



5-Đến khi bạn thấy những đường viền như thế này thì coi như Ok.
6- Và nhớ trước khi cắt, nằm trên cùng của Menu PS có Refine Edge bấm vào đó. và xem

tiếp trang tiếp để làm.



7-Sẽ hiện ra hình này. Và để Radius 3 Xong OK.



06-sau đó chỉ cần bấm nút Entf là nó cắt hết nền xanh phía sau. Xem hình trên.
Và sau đó bạn có thể chọn nền mới đưa lên để ráp vào.



07- Đây là nền hình mới đã được đưa lên ráp vào.  Bạn chỉ cần bấm vào Hình đã được cắt 
kéo qua nền hình mới là xong. Hoặc bấm vào hình bị cắt  rồi bấm Strg và C. Rồi bấm 

vào hình nền mới bấm Strg và V.



08-Sau cùng Bấm phía trên cùng của Menu 
Layers lấy Merge Visible là xong. Xem hình 

bên trái.
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