
Photoshop CS5.
Làm Chân dung mờ nét.

Nguyễn Sơn Germany

Khi chụp hình Chân Dung chúng ta thường dùng DiffusionsscheibenFilter 
để làm hìnhmờ và mềm nét, để có một ảnh chân dung huyền ảo.

Còn nếu các bạn không có Filter đó thì các bạn dùng Photoshop CS5 để
làm chỉ cần vài ba phút là xong.

Xin các bạn cứ theo thứ tự hướng dẫn sau đây để làm:



Hình 01: Đưa  một hình mà bạn muốn làm lên.



Hình 2 bên trái. Hình 3 bên phải như ta. Nhìn.
Theo thứ tự để làm: Xem hình 2. Có Background dùng Mouse b ấm vào đó kéo xuống bỏ vào Icon Create anew group. Sẽ cho chúng ta 

Background copy. Xem Hình 2.
Sau đó ở Menu PS có Filter chọn Blur rồi lấy Gaussian Blur. Xem hình 3.



Sẽ hiện ra  Gaussian Blur. Ở Radius đưa lên 30 pixels. Xem hình số 4



Hình sẽ mờ như thế này. Xem hình 5 trên sẽ thấy.



Sau đó ở tận cùng Menu Layers có Icon có tên là: 
Add vector mask . Dùng Mouse bấm vào đó để lấy ô trắng nằm 

bên cạch Background copy. Xem hình 6.



Hình 7 và 8.
Hình 7. Ở Menu Layers có Opacity kéo lại 

để 50%. Xem Hình trên số 7.
Sau đó Ở Menu PS có cọ vẽ Brush Tool, 
chọn cọ đó để tô lên những chỗ mà ta 

muốn rõ trở lại: Như Mắt, Mui. Miệng.
Chú ý: Phần dưới của Menu PS có hai ô: 

Đen và trắng. Đen nằm trên là tô thấy nét 
rõ. Ô trắng nằm trên sẽ làm mờ đi.

Vì thế khi nào tô không đúng ta có thể 
dùng để chỉnh lại.



Khi tô điều nên nhớ là làm sao cho cái cọ của 
chúng ta to vừa đủ để dễ tô. Cách dùng: Chọn 
cọ Brush Tool xong rồi bấm bên phải Mouse sẽ 
hiên ra hình  Size: Chon hình có khung đen và 
để cọ to nhỏ theo hình mình muốn tô rõ nét.

Xem hình 8.



Khi tô xong những phần Mắt, Mủi. 
Miệng rồi như ý muốn. Như vậy là 

xong. Ở Menu Layers có nút nhỏ bên 
phải tôi khoanh đỏ bấm vào đó chọn 

Merge Visible là xong. Xem hình 9



Hình 10 đã được chỉnh lại bởi Photoshop cs5



Hình 11 Là hình nguyên thủy. (Original)
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