
Phương pháp làm mây cho một ảnh.

Nếu các bạn chụp 1 ảnh có bầu trời trong xanh mà không có một đám mây nào cả. Đôi khi trông thấy có vẻ 
bình thường lại trống trải, buồn tẻ. 

Thêm vào hình một tí mây cho hình lãng mạn và thấy không trống trải. Buồn tẻ. 
Nếu các bạn thích làm bằng cách hướng dẫn sau đây:

01-Trước nhất bạn đưa 2 hình lên. Tôi đặt tên cho 2 hình là A và B. Để dễ theo dõi
A-Hình có bầu trời xanh mà bạn muốn thêm mây vào.

B-Hình mây mà bạn đưa vào hình bầu trời xanh. (Xem hai hình dưới đây.)
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A-Hình bầu trời xanh không có mây.



B-Hình mây để đưa vào.



02-Trước nhất là bạn đưa hình có bầu trời xanh cao lên một tí để có thể đưa mây vào.Bằng cách sau đây. Bấm 
Strg + Alt và bấm C sẽ hiện ra Canvas Size (Xem hình trên) Ở Height các bạn sửa lại theo khổ Width theo độ to 

hình của bạn( Có nghĩa là làm hình của bạn trở thành hình vuông). Xong ở Anchor bấm ô dưới ở giữa sẽ như
hình trên (Xem hình)



03-Ở Menu Tool 
lấy Rectangular 
Marquee Tool 
(Xem hình có 

khoanh mầu đỏ). 
Xong dùng Mouse 
kéo cho chạm vào 

mầu xanh(xem 
hình)Sau đólàm 

hình nhỏ lại bằng
cách ở Menu Tool 
có Zoom tool nằm 

gần tận cùng, 
dùng Zoom tool 

(trừ) bấm vào hình 
để hình nhỏ lại.



04-Ở Menu PS có Edit chọn 
Transform lấy Scale sẽ có 9 

chấm quanh hình. 



05-Và dùng Mouse kéo cho mầu xanh phủ lấp 
mầu trắng. ( Xem hình)



06-Mầu xanh phủ đầy 
bầu trời như hình này.



07-Sau đó dùng Mouse bấm 
vào hình mây B.

08-Sau đó ở Menu có Select 
lấy Color Range (Xem hình 

trên)



09-Đây là hình B. Và các bạn làm theo như tôi khoanh tròn mầu đỏ và dùng bình mực có khoanh 
tròn mầu đỏ chấm vào hình mây B chổ trắng nhất mà tôi chọn và đánh dấu đỏ. Xong bấm Ok.



10-Thì các bạn sẽ thấy như thế này.
11-Bấm vào nút Strg và C để copy.



12-Sau đólấy hình 
A và bấm nút Strg 
và V để đưa vào 

hình A. (Xem hình 
trên) Các bạn thấy 
sao? không trống 
trải, buồn tẻ phải 

không. 
Nhưng chưa xong. 
Nhìn kỹ xem dưới 
chân mây ta còn 
thấy rõ nét phải 
làm mờ một tí là 
xong. Bằng cách:



13-Trước nhất dùng Mouse bấm vào Add Layer mask ở Menu Layers xem hình có ghi số 1. sẽ hiện lên xem hình 
có ghi số 2. và sau đó lấy cọ vẽ Brush Tool xem hình có ghi số 3 và phía trên Menu PS có Opacity để 20% xem 
hình có ghi số 4. Và tận cùng cuối Menu Tool có 2 hình vuông nhớ là đen nằm trên trắng nằm dưới. Xem hình 

có ghi số 5.
14-Sau đó dùng cọ vẽ chà từ phía dưới chân mây lên xóa mờ để không thấy lằn ranh của chân mây là xong.



15-Khi dùng cọ chùi xong. 
Bấm nút trên cùng ở menu 
Layers lấy Merge Visible 

là xong. (Xem hình trên có 
khoanh mầu đỏ)



16-Còn muốn cho 
mây thêm hấp dẫn ở 

Menu PS có Image lấy 
Adjustments chọn 

Curves. (Xem 
hình).Chúc thành 

công.
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