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Brugerfladen 
 

 

 

 

 

 

Under menulinien findes Værktøjslinien, der indeholder 
de hyppigst benyttede funktioner og mulighed for at 
aktivere paletter som indeholder yderligere værktøjer. 
Ikoner kan tilføjes denne linie ved at anvende 
View|Customize. 

 

 

 
 

Fortryd er vel nok den funktion du kommer til at bruge 
mest! Billedbehandling er altid eksperimenterende – du 
må forsøge dig frem indtil resultatet er tilfredsstillende. 

Menulinie

FarvepaletteVærktøjspalette  

Aktivt billede

Arbejdsområde 

Fortryd Klip – Kopier – Sæt ind Åbn - Gem



© UNI•C 

 

 

 

It-værktøjskassen  Paint Shop Pro 9 Side 3 af 31 

 

 

Værktøjspaletten 
 

 

Peger og Zoom 

- vælger aktivt vindue 

Beskæring 

- lav en ramme og dobbeltklik 

Markering 

- Lassso, figurer, Magic Wand 

Pensel  

- maler med mange forskellige 

Effektpensler  

- Burn, Sharpen, Soften, m.m. 

Viskelæder  

- fjerner alt eller lidt 

Udfyldning  

- farvelæg områder 

Figurer  

- færdige figurer og former 

Marker vektorobjekt 

Deformering 

- på lag og markeringer 

Flyt 

- et objekt, lag eller markering

Farveudskifter 

- bytter farve ud

Klonpensel 

- kopierer og maler

Fotopensler 

- mere/mindre lys, farve, m.m.

Stempel

- ”stempler” med tegninger

Tekstværktøj

 - vælg og klik på billedet

Pen 

- tegner streger, kurver, m.m.

Marker vektorobjekt

 

Kontrolpaletten 
Kontrolpaletten - Tool Options - er i PSP 9 placeret 
under de øvrige menulinier.  

 
Værktøjspaletten (ovenfor) indeholder værktøjer til 
markering, maling, tegning og retouchering af dine 
billeder. Du vælger dit værktøj ved at klikke på det og 
samtidigt kan du i Kontrolpaletten (Tool Options) se 
værktøjets indstillingsmuligheder. 

Kontrolpaletten skifter indhold alt efter hvilket værktøj 
du har valgt. 

Billedets størrelse 
Det er ikke enkelt at bestemme et digitalt billedes 
størrelse. Det du ser på skærmen i billedbehandlings-
programmet er nemlig ikke det du får ud af printeren. 
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Størrelsen på et digitalt billede angives som regel i 
pixels, dvs. billedpunkter. Billedets kvalitet og størrelse 
afhænger først og fremmest af antallet af pixels i 
billedet. Dette kaldes billedets opløsning og måles i ppi 
= pixels per inch. Andre steder ser du måske betegnel-
sen dpi (fx i scannersoftware). Det skal oftest forstås 
på samme måde – en angivelse af antallet af 
billedpunkter pr. tomme. 

Det giver således ingen umiddelbar mening at angive 
billedes størrelse i cm eller inches. Det er kun vigtigt 
når du er ved at printe billedet ud.  

Hvor stort billedet ser ud på skærmen bestemmes af 
skærmens indstillinger. Alle skærme er indstillet til at 
vise et billede i bestemte pixeldimensioner, typisk 
800x600 pixels eller 1024x768 pixels. Det er så det 
maximale antal billedpunkter, der er plads til i ét 
skærmbillede.  

Skærmen viser altså en maximal opløsning på 72-100 
ppi (prøv selv at måle din skærms bredde og divider op 
i antallet af pixels). Billeder der skal bruges på skærm, 
behøver ikke højere opløsning. 

I skærmopløsning på 800 x 600 vil et billede med 
bredden 400 pixels fylde halvdelen af skærmen, mens 
samme billede med en skærmopløsning på 1024 x 768 
kun vil fylde lidt over 1/3 af skærmbilledet. 

Man kan sige at billedet har ”to liv”. Hvis det skal 
bruges til skærmpræsentation (hjemmeside, 
multimedie, eller lignende), så er det skærmens 
indstillinger der bestemmer hvordan billedet skal 
behandles. Hvis billedet derimod skal printes eller 
trykkes, så stilles der andre krav. 

Uanset hvad billedet skal bruges til, så skal det justeres 
så det passer til skærmbrug eller til print. Det skal du 
bruge et godt billedbehandlingsprogram til. 

Billeder til skærm - Resize 
Billeder til skærmbrug skal først og fremmest tilpasses i 
størrelse, dvs. i pixeldimensioner. Et billede fra et 
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digitalt kamera kan fx være 2000x1600 pixels. Det kan 
ikke vises på skærmen, da den kun har plads til fx 800 
eller 1024 pixels i bredden (se tidligere). 

Hvis du vil ændre størrelsen på billedet gør du således: 

• Vælg Image|Resize 

• I dialogboksen, der kommer frem, vælger du 
metoden Pixel Dimensions og angiver fx bredden i 
pixels – programmet udregner automatisk den 
korrekte højde.  

 

Du har her brug for at kende din skærms opløsning. 
Når du overvejer hvor stort billedet skal være, skal du 
spørge dig selv: Hvor stor en del af skærmen ønsker 
jeg billedet skal fylde? Hvis det skal ses på en skærm 
der viser 800x600 billedpunkter og du ønsker det skal 
fylde et halvt skærmbillede, så skal billedet være ca. 
400 pixels i bredden. 

Lock aspect ratio sikrer 
at billedets 
dimensioner ikke 
ændres.  

Hvis du vil ændre opløsning, 
vælger du metoden Print Size. 
Her angiver du den opløsning du 
har brug for i Resolution. 
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Alt efter skærmens størrelse og indstilling, skal billeder 
til skærmbrug have en opløsning på 72-100 ppi.  

Billeder til print - Resize 
Når billeder skal printes, stilles der større krav til 
antallet af billedpunkter og opløsning. 

Det afhænger også af hvilken kvalitet du ønsker. 
Printer du på almindeligt kopipapir, så kommer billedets 
detaljer og nuancer ikke til sin ret i samme grad som 
hvis du vælger det gode fotopapir.  

Generelt kan man sige at billeder der printes skal have 
en opløsning på 150-300 ppi (dpi) – afhængigt af det 
papir du printer på. 

I et digitalt kamera lagres billeder oftest i 72 ppi. Det er 
altså ikke tilstrækkeligt til et godt print. Hvis billedet 
indeholder et stort antal pixels, så er der her en opgave 
for billedbehandlingsprogrammet. du bruger Resize-
kommandoen. 

• Åbn et billede gemt i 72 dpi fx V1Data11.jpg. 

• Vælg Image|Resize. 

 

Som det kan ses på illustrationen, så har mit billede 
dimensionerne 2048x1536 pixels (ca. 3 mill pixels). 
Hvis det udprintes i 72 ppi, så bliver dets størrelse ca. 
72x54 cm.  

Et godt print kræver højere opløsning, så du har brug 
for at øge billedets opløsning (Resolution) til 300 ppi.  
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Inden du gør det skal du kun ønske at arbejde med det 
antal pixels som allerede findes i billedet. Du ønsker 
ikke at programmet "kunstigt" skal forsøge at indsætte 
flere pixels i billedet. Du risikerer nemlig at det fører til 
en ringere billedkvalitet. 

• Fravælg Resample Image nederst i vinduet. 

 
Nu er du klar til at ændre billedet opløsning 

• Slet i Resolution 72 og skriv i stedet 300. 

 
Læg mærke til at billedets fysiske dimensioner nu 
ændrer sig. 
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Billedformater 
Billeder kan gemmes som forskellige filtyper - fx som 
Foto.jpg eller Foto.bmp. Filtypen kaldes også for 
billedets format.  
Der findes mange forskellige billedformater - med 
mange forskellige egenskaber. Nogle billedformater 
komprimerer billedfilen, så den fylder mindre når den 
gemmes. Samtidigt forsvinder information fra 
billedfilen, og billedets kvalitet forringes. Andre 
formater adskiller sig ved at gemme få eller mange 
farver. 
Paint Shop Pro kan åbne og gemme i mere end 30 
forskellige formater. De fleste er billedformater du 
aldrig får brug for at kende. Du kan klare dig med 
nedenstående 4 gængse formater + Paint Shop Pros 
eget format. 

Tommelfingerreglen er, at tif og bmp anvendes til 
billeder, der skal printes, og til billeder, som du endnu 
ikke ved, hvordan skal anvendes, og derfor ønsker at 
gemme i et format, der ikke forringer dit råmateriale 
(billedfilen). 

Gif og jpg anvendes til billeder på nettet – gif som 
hovedregel til tegninger/grafik og jpg til fotos. Begge 
formater fører til "forringet billedkvalitet". 

.tif- Tagged Image File 

Gemmer i 24 bit - 16 mill. farver. Kan komprimeres. 

Anvendes når der skal gemmes i høj kvalitet. 

.bmp - Windows Bitmap 

Windows´ eget billedformat - en slags Standard-
format. Gemmer ukomprimeret i 24 bit - 16 mill. 
farver. Høj kvalitet. 

Anvendes når der skal gemmes i høj kvalitet. 

.jpg - Joint Photographers Group 

Gemmer 24 bit - 16 mill. farver. Filerne kan 
komprimeres meget og fylder derved meget lidt! Det 
sker ved at slette detaljer i billedets farver som ikke 
opfattes af det menneskelige øje. Anvendes til fotos på 
nettet. 

.gif – CompuServe 

Gemmer i max 256 farver. Kan gemmes med 
transparent baggrund. På nettet kan billederne vises 
interlaced. Animationer gemmes i GIF. 

Anvendes på nettet til tegninger med få farver. 
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.psp – Paint Shop Pro 

Gemmer i 24 bit - 16 mill. farver. Kan gemme lag, 
masker og Alpha-kanaler. Høj kvalitet. 

Anvendes når der er brug for at gemme lag, masker og 
Alpha-kanaler. 

Save as 
Når du vælger at gemme et billede i et bestemt format 
gør du således: 

• Vælg File, Save As. 

• Navngiv filen – her Billede. 

• Åbn dialogboxen Filtype. 

• Vælg filtypen, du ønsker at anvende.  

• Klik på OK. 

Billedet er nu gemt i det format (den filtype), du har 
valgt. 
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Billeder på www 
Der stilles særlige krav til billeder der skal anvendes på 
nettet. Her gælder først og fremmest et krav om at 
billeder (og andre elementer) vises hurtigt når man 
åbner en ny side. Billedfilen skal altså fylde mindst 
muligt.  

Fotografiske billeder er normalt ”tunge”. Mange 
billedpunkter og mange farver betyder at billedfilen skal 
gemme mange informationer og kommer til at fylde fra 
flere hundrede kilobytes til adskillige tusinde. Men hvis 
billedet skal vises hurtigt på nettet, skal det helst fylde 
under 50 Kb.  

Fotografier, der skal vises på en webside, skal derfor 
næsten altid en tur igennem billedbehandlings-
programmet. Først og fremmest skal de tilpasses i 
størrelse, så de kun indeholder det nødvendige antal 
billedpunkter (se tidligere), og dernæst skal de 
komprimeres. 

Et eks.: Dette billede er taget i god kvalitet med et 
digitalt kamera.  

 

Billedets størrelse er 2048x1536 pixels (se fx i 
Image|Image information) – altså ca. 3. mill. 
billedpunkter. Billedet er gemt i jpg og i Stifinder kan 
du se at billedfilen fylder 703 Kb. På skærmen vil 
billedet fylde 2 skærmbilleder i bredden, og billedfilens 
størrelse (703 Kb) gør at det vil vare adskillige minutter 
inden billedet dukker op på din hjemmeside. 

Giv billedet den ønskede størrelse – fx til ½ 
skærmbillede (det er et stor billede på en webside!): 

• Vælg Image|Resize. 



© UNI•C 

 

 

 

It-værktøjskassen  Paint Shop Pro 9 Side 11 af 31 

 

 

• Vælg Pixel Size og skriv fx 500 (bemærk at højden 
automatisk tilpasses). 

• Vælg OK. 

Stram afslutningsvis billedet op ved at øge skarpheden. 

• Vælg Adjust|Sharpness|Sharpen. 

Billeder der ”downsizes”, dvs. formindskes i 
pixeldimensioner, har ofte brug for denne effekt. 

Vi er nu klar til at gemme billedet. Til fotos på nettet 
vælger du jpg-formatet, fordi dette format kan 
komprimere billedfilen. Der fjernes informationer fra 
billedet, men oftest uden at det kan ses på skærmen. 

• Vælg Save As 

• Navngiv billedet og vælg jpg som filtype. 

• Klik på knappen Options nederst i Save As vinduet 

 

Her kan du indstille hvor meget billedet skal 
komprimeres. Det er forskelligt fra billede til billede 
men en indstilling op til 60 (høj grad af komprimering) 
kan typisk ikke spores i billedet. 

Et kig i Stifinder afslører at billedfilen nu fylder 38 Kb 
og er klar til brug på din webside.  

Billeder fra internettet er optimeret til at vises på en 
skærm og anvendes bedst som sådan.  

Som du kan se af ovenstående indeholder de oftest få 
billedpunkter og har været igennem en komprimering. 
Hvis du forsøger at printe dem, resulterer denne 
behandling i små billeder og dårlig kvalitet.  

Tip  

I ovenstående vindue kan du også vælge knappen Run 
Optimizer (nederst til højre) og få yderligere hjælp til at 
foretage den ideelle optimering af billedet. 



© UNI•C 

 

 

 

It-værktøjskassen  Paint Shop Pro 9 Side 12 af 31 

 

 

Skærmdump 
Du kan få brug for at gemme et skærmbillede eller dele 
deraf. Det kaldes at tage et skærmdump. 

I tastevejledningerne er der brugt skærmdumps til at 
illustrere funktionerne i programmerne.  

Skærmdump af hele skærmen 

Find det skærmbillede du skal bruge og følg følgende 
fremgangsmåde: 

• Tast PrtSc (PrintScreen – tasten er placeret ved 
siden af F12) 

Der er nu gemt en kopi af skærmbilledet i Windows’ 
udklipsholder. 

Skærmdump af det aktive vindue 

Du kan også tage et skærmdump af det aktive vindue 
selvom det ikke fylder hele skærmen. Det kan fx være 
hensigtsmæssigt, hvis du skal bruge et skærmdump af 
en dialogboks. 

Her tager du skærmdump på følgende måde: 

• Hold tasten Alt Gr nede. 

• Tast Prt Sc. 

Et billede af det aktive vindue er gemt i Windows 
udklipsholder. 

Skærmdumpene kan nu indsættes i billedbehandlings-
programmet eller i andre programmer fra 
udklipsholderen. 

Hvis du har et billede med store områder, der har 
samme farve (det har skærmdumps ofte), bør du vælge 
gif-formatet. Er der fotos med mange farvenuancer på 
siden, er jpg-formatet det bedste. 

Billederne kan nu indsættes i tekstbehandling eller 
bruges på websider ved at indsætte billedfilerne. 

Billedet kan også indsættes i tekstbehandling direkte 
fra udklipsholderen. Du placerer markøren, hvor du vil 
indsætte billedet og indsætter billedet. 

Obs: Vær opmærksom på, at du kan beskære 
skærmbilledet, hvis du kun skal bruge et udsnit. Se 
nedenfor i denne tastevejledning. 
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Beskære et billede - Crop-værktøjet 
En af de svære ting ved at fotografere er at komme tæt 
på motivet. Ofte får man unødigt meget baggrund med 
så motivet bliver væk. Her er beskæreværktøjet ”Crop” 
meget nyttigt. 

Når du bruger Crop-værktøjet, markerer du det område 
i billedet, der skal bevares. Området udenfor rektanglet 
slettes.  

Gør fx således: 

• Åbn billedet  

• Vælg værktøjet  

• Placer cursoren på billedet. 

• Hold venstre museknap nede, hele billedet bliver 
mørkt. Når du trækker for at markere, åbner du et 
rektangel, der viser det du markerer.  

• Når rektanglet omslutter det område, du vil 
beholde, skal du slippe museknappen. 

Du kan nu tilpasse din markering eller flytte din 
markering.  

• Klik på en af rektanglets sider (vent til markøren 
ændres) og træk for at ændre markeringen. 

• Klik inde i rektanglet, hold museknappen nede og 
flyt rammen. 

• Højreklik for at fjerne rektanglet og begynde igen. 

• Du beskærer billedet ved at dobbeltklikke inden i 
rektanglet. 
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Rotere, vende og spejle 
Enten passer bogen ikke ind i kameraet eller også må 
du vende kameraet for at få det hele med. Resultatet er 
det samme: Billedet vender ”forkert”. 

I menuen Image på Menulinien får du mulighed for at 
vende, spejle og rotere billedet (Flip, Mirror og Rotate). 

I menuen Rotate kan du dreje et billede på højkant 
eller lægge det ned. Vælg fx 
Rotate|Rotate Clockwise 90. 

Måske får billedet en bedre 
balance, hvis det spejlvendes - vælg Image|Mirror. Der 
er stor forskel på om personerne ser ud af billedet eller 
ind i billedet. 

 

Funktionen Flip spejler på 
samme måde billedet - blot 
vertikalt. 
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Billedforbedring – ret på lys og farver 
Ikke alle billeder er perfekte – slet ikke dem jeg tager! 
Så jeg er glad for at mit billedbehandlingsprogram kan 
hjælpe med at rette op på mine mindre heldige forsøg 
med kameraet. Og det uden at jeg behøver at læse en 
fotografisk håndbog først.  

I PSP 9 findes værktøjerne dels i værktøjslinien Photo, 
som er placeret midt i de øverste værktøjslinier - led 
efter Enhance Photo - og dels i menulinien Adjust.  

 

Med et enkelt klik 

Arbejdet med at forbedre et foto I PSP 9 kan det være 
ganske enkelt for her findes i værktøjslinien Photo et 
værktøj som med et enkelt klik kan vurdere dit billede 
og rette op på lys og farver. Værktøjet virker godt til 
mange billeder og du kan roligt begynde din 
billedbehandling med dette værktøj. Din eneste opgave 
bliver at vurdere om værktøjet virker til din tilfredshed 
- for det er der ikke nogen garanti for.  

• Åbn et billede, fx V1data05 eller V1data20. 

• Vælg i værktøjslinien Photo|Enhance Photo|One 
Step Photo Fix 

 
Vurder om ændringerne er korrekte og har ført til en 
forbedring af billedet. Gem evt. billedet i en ny fil, så du 
kan åbne begge billeder i Paint Shop Pro. 

Flere valgmuligheder 

Hvis du vil have mere styr på de ændringer der 
foretages, men stadig er nybegynder på feltet, kan du 
bruge de "halvautomatiske" værktøjer i menuen 
Enhance Photo (se ovenfor). 

Her findes gode, lettilgængelige og næsten automatiske 
værktøjer til billedforbedring: Automatic Color Balance, 
Automatic Contrast Enhancement og Automatic 
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Saturation Enhancement. I værktøjslinjen findes også 
andre gode værktøjer, bl.a. et til at fjerne ”røde øjne”. 

Værktøjerne påvirker hinanden, så derfor bruges de 
som hovedregel bedst som beskrevet her. 

Den gyldne vej til bedre billeder: 

1. Indstil farvebalancen – Color Balance. 

2. Indstil kontrast – Contrast Enhancement. 

3. Indstil farvemætning – Saturation Enhancement. 

I særlige tilfælde kan det dog være nødvendigt at 
begynde med at indstille lys- og kontrastforhold for at 
du kan bedømme de ændringer du foretager. 

Værktøjer anvendes ved at træffe valg. Du præsenteres 
for en række mulige ændringer, men må selv vurdere 
og vælge den ændring du ønsker. 

Her følger en enkel vejledning til at korrigere 
farvebalance, lys og kontrast og farvetone i de fleste 
fotografier. Du behøver ikke køre hele listen eller alle 
trin igennem hver gang, men ofte forbedrer den ene 
eller anden korrigering billedet. 

Se her et eksempel på før og efter: 

   
Billedet til venstre ”grumset” og livløst – det mangler 
kontrast og varme i farverne. 

Det er faktisk enklere at rette end det måske lyder. 
Følg blot med på næste side! 
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Color Balance 

Vi begynder med Automatic Color Balance. 

• Åbn billedet Giraffer.  

• Vælg Enhance Photo|Automatic Color Balance. 

Standardindstilling for dette værktøj er Strength 30 og 
Temperature 6500.  

Jeg har brugt Temperature (Kelvin)=5000 og 
Strength=50 for at få mere varme i billedet. Dette 
billede kan endda tåle at blive endnu "varmere". Prøv 
dig frem. 

Hvis "øjet" er aktiveret overføres virkningerne af dine 
valg til billedet med det samme. Vælg dette for at få et 
indtryk af virkningen. Eksperimentér – husk at du altid 
kan fortryde dine ændringer. Spekuler ikke over de 
tekniske betegnelser i vinduet.  

Den enkle sandhed er, at værktøjet kan gøre billedets 
farver varmere eller koldere. 
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Contrast Enhancement 

Næste trin er at forbedre 
lys og fremhæve detaljer i 
skygger og i 
mellemtoneområdet. 

• Vælg Automatic 
Contrast Enhancement  

Her kan du regulere lys 
(Bias), vælge hvilken styrke 
ændringen skal have og 
sidst arbejde med kontrast. 
Prøv valgmulighederne 
igennem og træf dine valg. 

Hvis du har valgt "øjet" kan 
du undervejs se 
virkningerne af dine valg på 
billedet og ikke kun i det 
lille vindue. 

 

 

Saturation Enhancement 

Til sidst reguleres 
farvemætningen. 

• Vælg Enhance 
Photo|Automatic 
Saturation Enhance-
ment. 

Hold dig for øje at du vil øge 
farvemætningen i billedet - 
få mere glød og varme i 
billedet. 

Eksperimentér med 
mulighederne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afprøv også værktøjerne på billedet V1data05. 
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Klonværktøjet og retouchering 

Klonværktøjet kloner, dvs. kopierer, de pixels som 
penslen føres henover. Klonværktøjet er særdeles 
anvendelig til at foretage små eller store "rettelser" i 
billedet, men kan også bruges til at kopiere dele af et 
billede over i et andet billede. Se mere om værktøjet 
nederst på siden. 

• Åbn billedet V1Data21 -  

• I himmelbaggrunden ses 
forskellige fejl i billedet - et hår 
og et par støvkorn, som har 
siddet på linsen. Zoom tæt på 
med Forstørrelses-glasset. 

• Vælg Klonværktøjet og vælg en 
tæt pensel i Presets (ill.). 

• Indstil i Tool Options 
(værktøjslinien lige over 
arbejdsområdet): Size fx = 20-
25. 

• Højreklik på himmelen nær ved 
det du vil "fjerne". På den mål 
vælger du det kildeområde, der 
skal klones/kopieres/males 
med. 

• Mal med venstre musetast (hold nede) hen over 
det område du vil fjerne, så du dækker det med en 
kopi af en anden del af billedet.  

• Gentag processen (højreklik - mal med venstre) 
hele tiden mens du arbejder, så du altid kloner fra 
det område der passer bedst i det nye område. 

• Fjern på lignende måde den generende luftledning 
nederst i billedet.  

• Afslut med at gemme billedet. Det skal bruges i 
næste øvelse. 

Mere om Klonværktøjet 

Klonværktøjet kan anvendes på 2 måder. Enten maler penselen Aligned 
eller Non-Aligned . Det vælger du i Tool Options. 

I Aligned-metoden flytter Kildeområdet med. Hvis man slipper musen og 
trykker den ned igen, så vil penslen opføre sig, som om man ikke har holdt 
en pause med kopieringen. 

I Non-Aligned metoden flytter Kildeområdet ikke med. Hvis man slipper 
musen og trykker den ned igen, så vil penslen starte tilbage igen fra det 
oprindelige valg i Kildeområdet. 

Når man har vænnet sig til det, så giver Non-Aligned valget den største 
fleksibilitet, men den kan også være skyld i de største frustrationer. 
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Retouchering 2 
Når du skal lave rettelser i større områder eller 
områder med en særlig struktur - en græsplæne, 
flisegang, eller lignende - så er det svært at male uden 
at det kan ses. Penslen maler efterhånden selv et 
mønster som afslører dine manipulationer. 

Her bruges med fordel en anden teknik. Du laver en 
kopi af et område og lægger det ind over det du vil 
fjerne. En god udtynding (Feather) er med til at skjule 
manipulationen. 

Et eksempel: 

• Åbn billedet fra forrige øvelse. 

Grantræer og hus nederst i billedet fjernes på denne 
måde: 

• Vælg Selection-værktøjet.  

• I Tool Options vælges Selection Type: Rectangle og 
Feather indstilles fx = 15-20. 

I billedet markerer du et rektangulært område i 
nærheden af granerne ved at holde venstre musetast 
nede og trække - så der skabes et rektangel. 

 
• Kopier området - Edit|Copy (Ctrl C). 

• Sæt området ind igen - Edit|Paste|As New 
Selction (Ctrl E). 

Du har nu en kopi "i hånden" som du kan placere, 
så den dækker lidt af træerne.  

• Vælg en placering og klik på venstre musetast, 
så området placeres i billedet. 

Fortsæt på denne måde. Du behøver ikke kopiere 
for kopien ligger stadig i Udklipsholderen.  

• Sæt området ind igen - Edit|Paste|As New 
Selction (Ctrl E). 

Når nuancerne ikke længere passer med det 
område som der kopieres ind i, så find et nyt 
område, tag en kopi af det og brug det til at dække 
graner, hus, m.m. 

Arbejd på samme måde med grenene øverst i 
billedet. 

Tip! 

En aktiv markering kan flyttes ved at vælge 
Flytteværktøjet og bruge højre musetast 
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Manipulation og collage 
I dette afsnit bliver værktøjer til markering og 
fritskrabning gennemgået.  

Du kan manipulere på mange måder med billedet. Du 
kan forbedre billedet ved at ændre lys, farver, 
retouchering, m.m. eller du kan ændre billedet fx med 
klonværktøjet.  

Du kan også skabe helt nye billeder ved at 
sammensætte forskellige dele fra mange billeder til et 
nyt billede. 

Til dette skal du bruge markeringsværktøjerne, som 
findes i værktøjspaletten til venstre. Paint Shop Pro har 
3 forskellige markeringsværktøjer som hver kan 
indstilles og anvendes på mange forskellige måder. 
Hvert værktøj har sine egne indstillingsmuligheder i 
værktøjslinien Tool Options, lige over arbejdsområdet. 

Selection: laver markering i den valgte form - 
rektangel, cirkel, ellipse, stjerne, m.m. 

Lassoen (Freehand): Du tegner selv en markering 
eller får hjælp til at tegne markeringen. 

Tryllestaven (Magic Wand): Markerer automatisk 
områder efter dine valg. 

Desuden findes en række funktioner i menuen 
Selections. 

Hvad er en markering? 

Når du laver en markering, så udpeger du et område i 
et billede, som du vil arbejde med. Når et område er 
markeret kan du kun arbejde i og med dette område. 
Du kan fx kun male i området - ikke udenfor. Hvis du 
vælger funktionen Kopier, så får du kun en kopi af det 
område du har udpeget med din markering. 

Markeringen ses som en bevægelse af sorte og hvide 
streger langs kanten af det markerede - på engelsk en 
"marguee" eller populært: "moving ants". 

 



© UNI•C 

 

 

 

It-værktøjskassen  Paint Shop Pro 9 Side 22 af 31 

 

 

Tryllestaven (Magic Wand) 

Tryllestaven er det enkleste og hurtigste 
markeringsværktøj. Med lidt snilde kan den bruges i 
mange situationer. Det lærer du mere om senere.  

Tryllestaven kan først og fremmest anvendes til at 
markere områder med en rimelig ensartethed. Den 
virker nemlig på den måde at den markerer pixels der 
er ens. De behøver dog ikke være 100% ens. 
Tryllestaven kan indstilles til at arbejde med en vis 
tolerance, dvs. at den også markerer områder der 
afviger i en eller anden grad. 

Men lad os gå til opgaven og se hvordan den virker. Du 
skal bruge billederne V1data22.jpg og V1data23.jpg. 
Du skal lære, hvordan du får klippet kampflyet ud af 
billedet og indsat i det andet billede, så det ser ud som 
om det altid har været der.  

• Åbn billedet V1data22.jpg.  

Du kan ikke "fange" flyet med Tryllestaven, dertil er 
farver, m.m. for forskellige. Men himmelen i 
baggrunden er næsten ensartet. Den kan du markere 
og det kan du bruge til at markere kampflyet med et 
lille trick, der vender markeringen: Selections|Invert. 
Derom senere. 

• Beskær billedet  

Inden du bruger Tryllestaven, skal du beskære billedet. 
Nederst i billedet er der nogle skyer, som gør 
baggrunden en smule uensartet. For at gøre arbejdet 
med Tryllestaven lettere, beskærer du billedet, så disse 
skyformationer ikke er med. 

• Vælg Tryllestaven og indstil i Tool Options 
Tolerance=10.  

• Med Tryllestaven klikker du nu én gang et sted på 
himmelen i billedet Kampfly. Måske ser dit billede 
således ud: 
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"Snevejret" i billedet fortæller, at en del af baggrunden 
ikke er markeret. 

• Højreklik på billedet, så markeringen forsvinder. 

• Juster Tryllestavens Tolerance i Kontrolpaletten - fx 
til værdien 20.  

• Klik igen på himmelbaggrunden. Prøv evt. 
forskellige steder i baggrunden. 

Nu har du formentligt en fin markering af himmelen - 
se billedet herunder.  

Denne markering skal du nu "vende vrangen ud på", så 
du i stedet for himmelbaggrunden har en markering af 
flyet.  

• Vælg Selections|Invert. 

Nu er flyet markeret, og du kan kopiere og indsætte 
det i et andet billede. 

 
• Vælg Edit|Copy. 

• Åbn billedet V1data23.jpg. 

• Vælg Edit|Paste|As New Selection. 

• Flyt med musen flyet hen hvor du synes det pas-
ser. Klik med venstremusetast for at "sætte det". 
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Lassoen - find kanten 

Hvis billedet indeholder mange detaljer kan det være 
svært at "fange" elementer med tryllestaven, som 
beskrevet ovenfor. Så må du selv i gang med at 
markere elementer eller områder, som du gerne vil 
"klippe ud" og arbejde videre med. 

Til dette bruger du først og fremmest Lassoen - 
Freehand Selection. I værktøjslinien Tool Options kan 
du se at Lassoen har 4 funktionsmåder: Eadge Seeker, 
Freehand, Point to point og Smart Edge. Du skal i 
denne øvelse først bruge Edge Seeker/Smart Edge og 
siden Freehand. 

Funktionerne Edge Seeker og Smart Edge 
finder selv overgange i billedet og lægger en 
markering langs dem. De er ikke 100% 
nøjagtigt, men du får en markering som du 
kan arbejde videre med. Nogle steder er den 
perfekt og andre steder må du rette den til. 
Metoden er noget nemmere end at tegne på 
egen hånd med Freehand.  

Edge Seeker og Smart Edge bruges næsten 
på samme måde: Vælg en overgang/kant i 
det element du vil markere. Klik én gang med 
venstre musetast på kanten. Flyt musen lidt 
ned ad linien (hvis du bruger Smart Edge 
trækker du et rektangulært område ud) og 
klik igen. Nu forsøger PSP at finde kanten i 
område og at lægge en præcis markering. 

Men nu til øvelsen: 

Du skal markere pigen i billedet og placere 
hende på en anden baggrund - nemlig i billedet med 2 
telefonbokse - V1data25.  

• Åbn billedet V1data24 - Kinesisk pige. 

• Vælg Lassoen (Freehand). Sørg for at der i Tool 
Options er valgt Selection Type: Edge Seeker eller 
Smart Edge. Antialias skal være krydset af og 
Featherindstillingen er Feather = 0. 

• Begynd nu markeringen af pigen. Klik (og slip) et 
sted på overgangen mellem pigen og baggrunden 
og flyt musen langs kanten. Klik igen (og slip). 
Læg mærke til hvordan der lægges en markering 
tæt på overgangen. 

• Fortsæt markeringen hele vejen rundt om pigen. 
Hun har lagt armen rundt om drengen men du 
fortsætter blot op langs brystet, så armen ikke 
kommer med. Når du kommer til dit 
udgangspunkt, klikker du til slut med højre 
musetast for at aktivere markeringen. 
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Finpudsning 
Du skal nu til at finpudse, for markeringen er ikke 
perfekt. Nogle steder er der for meget med og andre 
steder mangler der noget. I min markering mangler fx 
næsen, mens der er kommet overflødig baggrund med 
under hagen. Det skal rettes.  

Brug Forstørrelsesglasset flittigt til nedenstående 
arbejde. Det er netop fordelen ved denne metode, at 
du kan komme tæt på det du arbejder med og at du 
arbejder med et mindre område ad gangen. 

Næsen rettes ved at lægge nyt område 
til den eksisterende markering. Du 
arbejder stadig med Lassoen, men nu 
vælger du Selection Type: Freehand. 
Hold Shift-tasten nede mens du 
begynder at tegne din nye "kant" med 
musen. Begynd inde i din nuværende 
markering, holdvenstre musetast nede 
og tegn ud mod kanten og ned langs 
det du gerne vil have med - og slut 
næsten tilbage hvor du begyndte. Her 
kan du slippe venstremusetast og nyde 
din nye markering.  

På samme måde klipper du områder 
væk som ikke skal med i den endelige 
markering - blot skal du holde Ctrl-
tasten nede mens du arbejder med 
musen. Begynde udenfor markeringen, 
hold venstremusetast ned og tegn ind 
langs den kant som du ønsker markeringen skal følge. Slut næsten tilbage 
hvor du begyndte og slip venstre 
musetast.  

Sådan kan du i ro og mag bevæge dig 
rundt langs markeringen og foretage 
dine rettelser.  

Et tip 

Hvis du gerne vil sikre dig at dine 
manipulationer ikke bliver for tydelige. 
så lav en udtynding (Feather) inden du 
sætter pigen ind i det nye bilede. 
Inden Feather indstilles kan det være 
en god ide at gøre hele markeringen 
en smule mindre. Det gøres med 
Selection|Modify|Contract. Vælg fx 1. 
Klik på OK. 
Læg herefter en Feather på  med 
Selections|Modify|Feather. Vælg fx 1. 
Klik på OK. 
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Når markeringen er færdig skal pigen kopieres og 
indsættes i billedet med 2 telefonbokse - V1data25. 

• Kopier pigen Edit|Copy. 

• Åbn billedet V1data25 og sørg for at det er aktivt. 

• Vælg Edit|Paste|Paste As New Selection. 

• Udsnittet af pigen sidder nu klæbet fast til din 
cursor. Flyt pigen hen hvor du vil placere hende og 
klik med venstre musetast. 

Pige er i øjeblikket for stor til det nye billede. 
Proportionerne passer ikke sammen. Det er der råd for. 
Du skal bruge værktøjet Deform Tool på værktøjslinien 
til venstre - lige under Forstørrelsesglasset. 

• Vælg Deform Tool og indstil Mode=Scale. 

• Tag fat i et af hjørnerne med højre musetast 
(bemærk: højre) og flyt ind mod midten til pigen 
har den ønskede størrelse.  

På denne måde bevares proportionerne i 
billedudsnittet.  

Til sidst kan du evt. kopiere endnu en pige ind i billedet 
og spejle hende. Så har du 2 piger der står og taler 
sammen foran telefonboksene. 

Afslut med at fjerne markeringen: Vælg et 
markeringsværktøj - musen ind over billedet og 
højreklik. 
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Billeder i lag 
I ovenstående øvelser indsætter du pigen "As New 
Selection". Du lagde måske mærke til, at det så ikke 
var muligt senere at flytte pigen til en ny placering. 
Hun smeltede så at sige sammen med det billede, hun 
blev sat ind i. Når du først har placeret pigen og fjernet 
markeringen, så kan du ikke længere flytte hende, 
ændre hendes størrelse, spejle hende. Hun er for altid 
"smeltet sammen" med det billede du har lagt hende 
ind i. 

Det behøver ikke være sådan. Du kan beholde alle 
disse muligheder, hvis du i stedet sætter pigen ind i det 
nye billede som et nyt lag i dette billede. 

Billeder i lag kan sammenlignes med en mængde 
OH-transparenter som lægges oven på hinanden. 
Elementerne på de enkelte transparenter kan 
dække for hinanden, men indeholder også store 
gennemsigtige områder. Billedet opbygges som 
en lagkage og de enkelte billeder kan flyttes rundt i 
denne lagkage. Lagene kan flyttes op og ned i 
lagkagen. 

Lagpaletten 

Til at holde styr på alt dette bruger du Lagpaletten - 
som regel placeret i nederste højre hjørne af 
arbejdsområdet.  

Den kan fx se således ud når der er flere lag i billedet. 

 
Lagpaletten er en lagkage - længst nede ligger det lag 
som er længst tilbage i billede. Øverst er det lag der 
ses oven på alle de andre - altså forrest i billedet.  

Hvis du holder musen ind over laget (uden at klikke!), 
vises et miniaturebillede af lagets indhold. 

Du kan flytte et lag ved at gribe det med musen og 
flytte det op eller ned - også til at andet billede, som du 
har åbnet i Paint Shop Pro. Det sidste medfører at laget 
kopieres. 

Du kan navngive et lag ved at dobbeltklikke på laget. 



© UNI•C 

 

 

 

It-værktøjskassen  Paint Shop Pro 9 Side 28 af 31 

 

 

Du kan oprette et nyt lag ved at klikke på ikonet længst 
til venstre på lagpaletten - eller ved at bruge Layers-
menuen. 

Alle lagfunktioner findes også i menuen Layers. 

Når du arbejder med billeder i lag, skal du hele tiden 
være opmærksom på hvilket lag der er aktivt, for det er 
her du arbejder. På billedet er alle lag synlige, så det er 
kun ved at følge med på lagpaletten du kan se hvor du 
egentligt arbejder. Hav derfor altid lagpaletten liggende 
åben når du arbejder med billeder i flere lag. 

Paste As New Layer 

Nu prøver du igen at sætte pigen ind i billedet 
V1data25, men denne gang bruger du funktionen: As 
New Layer 

• Marker og kopier pigen (Edit|Copy). 

• Åbn billedet V1data25og sørg for at det er aktivt. 

• Vælg Edit|Paste|Paste As New Layer. 

• Vælg Flytteværktøjet (Mover)- og sæt nu pigen 
hvor du ønsker. 

Pigen har ikke de rette proportioner i forhold til det 
billede hun bliver sat ind i. Det vil du nu rette. 

• Vælg Deform Tool og tilpas størrelsen. Husk at 
bruge højre musetast. 

Lutter lagkage 
Når du bygger billeder i lag, er mulighederne uanede. 
Du kan arbejde med dybden i billedet ved at indsætte 
nye lag, en flot solnedgang som ny baggrund eller nye 
personer i billedet som placeres foran eller bagved 
eksisterende elementer i billedet. Som et eks. på 
mulighederne og til illustration af en af 
fremgangsmåderne, skal du nu sætte pigen ind i 
telefonboksen.  

Du skal skabe et nyt lag som pigen skal placeres 
bagved, så det ser ud som om hun oprindeligt befandt 
sig inde i telefonboksen. 

Vi laver simpelthen en ny dør. Du kopiererer døren, 
laver hul, hvor pigen skal kunne ses (områder med 
glas), flytter hende hen på telefonboksen og lægger 
den nye dør ovenpå. 

• Åbn billedet V1data25.jpg.  

• Sæt pigen ind Edit|Paste|Paste As New Layer. 

• Vælg værktøjet Selections. Lav en rektangulær 
markering omkring døren til telefonboksen. 

Man skal kunne se gennem glasset. Det laver du ved at 
trække disse områder fra vores rektangulære 
markering.  
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• Vælg Tryllestaven og vælg en tolerance på ca. 20-
25. 

• Sørg for at laget med telefonboksene er valgt i 
Lagpaletten. 

• Hold Ctrl nede mens du klikker på glasområder i 
døren. Du får efterhånden en markering som vist på 
billedet. 

• Kopier det markerede Edit|Copy. 

• Opret et nyt lag og navngiv det fx "Dør". Sørg nu 
for at dette lag er aktivt og vælg Edit|Paste|Paste 
Into Selection. På den måde placeres døren præcis 
på det oprindelige sted. 

• Vælg flytteværktøjet (Mover) og sæt pigen på plads 
i telefonboksen.  

• Hvis pigen stadig ses foran telefonboksen, mangler 
du at flytte laget "Dør" (med den nye dør) op øverst 
i lagpaletten. 
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Værktøjer i samarbejde 
Alle markeringsværktøjer kan bruges i samarbejde med 
brug af de metoder du har anvendt i de seneste 
opgaver. 

Du kan altså begynde en markering med tryllestaven, 
arbejde videre med Lassoen - Freehand Selection Tool - 
ved at holde Shift eller Ctrl nede, fortsætte med Smart 
Edge og afslutte med at tilføje en cirkel, eller gøre det i 
omvendt rækkefølge. 

I det daglige vil du altid skulle bruge flere værktøjer på 
denne måde alt afhængigt af hvilken opgave du står 
foran. 

Et ex.: 

• Åbn billedet af Britney Spears - V1data26. 

• Begynd med Tryllestaven og marker det 
hvide område bag hende. 

• Fortsæt med Tryllestaven i det blå 
ensfarvede område ved hendes venstre 
arm. Husk hele tiden at tilpasse 
Tryllestavens tolerance - og at holde Shift 
nede når du vil tilføje områder. 

• Området med tekst til højre kan indfanges 
med Lasso - Freehand Selection Tool. Tegn 
selv om området. 

• Arbejdet til højre kan så fortsættes med 
Tryllestaven. Klik gerne flere gange i 
området - husk Shift. 

• Områderne mellem hendes arme og ben 
tilføjes let og hurtigt med Tryllestaven. 

• Den mørke blok nederst tilføjes med 
Freehand Selection Tool - vælg Selection 
Type: Point to Point. 

Du har nu markeret hele området bag ved Britney 
Spears.  

• Du kan derfor fx fylde hvid farve i hele det 
markerede område med Malerbøtten (Flood Fill - 
Match Mode=None), så du får en flot ren 
baggrund.  

Hvis du ønsker at kopiere Britney Spears til et andet 
billede så skal markeringen vendes for at få hende 
markeret. Det gøres ved at vælge i menuen 
Selections|Invert. 

 

 

 

 



© UNI•C 

 

 

 

It-værktøjskassen  Paint Shop Pro 9 Side 31 af 31 

 

 

Effekter 
De fleste billedbehandlingsprogrammer har 
indbygget forskellige effekter og filtre.  

Med dem har man mulighed for at tilføje adskillige 
specielle effekter og filtre til sit billede. Det kan være 
lys- eller farveændringer eller forskellige 
"kunstneriske" effekter, der får billedet til at ændre 
karakter. 

Alle effekter findes i menuen Effects (se billedet). 
Øverst er der en Effect Browser. Hvis du har et 
billede åbent på arbejdsbordet, kan du her hurtig se, 
hvordan de forskellige effekter og filtre vil påvirke dit 
billede. 

At anvende effekter og filtre er et område for 
eksperimenter. Mulighederne er uendelige. Der er 
utallige forskellige filtre - flere kan findes på nettet 
eller tilkøbes i særlige programmer - og det enkelte 
filter har mange indstillingsmuligheder. 

Effekter på et billede 

• Åben et billede. 

• Klik på Effects i menulinien.  

• Vælg et filter. 

• Foretag dine indstillinger i vinduet. 

• Vælg OK. 
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