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Com corregir els ulls vermells.
Per corregir els ulls vermells primer de tot ens cal observar com els té el nostre model en
condicions normals.
Observem el següent exemple:

Ara ja podem començar a retocar la imatge que tenim d’arreglar.
Per començar obrim la imatge i l’ampliem que es vegi bé l’ull, més o menys com tenim la mostra a
la pantalla de sobre aquestes línies.
Ara amb l’eina “LLAÇ (L)” encerclem l’ull i prement la tecla “ALT” + “L’EINA LLAÇ” fem la
selecció a la primera, perquè quedi fora de la selecció, després amb la barra de desplaçament o
l’eina “MÀ (H)” ens posicionem sobre el segon ull, prement la tecla “MAYUS” + “L’EINA LLAÇ”
fem la selecció de l’ull i en reservem la segona nineta amb el mètode que hem utilitzat abans. Ara
ens ha de quedar una selecció flotant al voltant dels dos ulls.

Aixequem una capa “tono/saturación” i la desaturem, seguidament activem “COLOREAR” i
amb el tibador de “TONO” busquem un color de blau sembla al de la foto de mostra, llavors
l’acabem d’ajustar amb “SATURACIÓN” i finalment si cal, li donem o trèiem una mica de
“LUMINOSIDAD”.
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Continuem... ara amb l’eina “PINCEL (B)” i escollim un punter d’un 5 difuminat acabem de
retocar la selecció que hem fet.

Ara tenim de fer les ninetes, les seleccionem amb el mateix procés que hem vist.
Aixequem una altra capa de “TONO/SATURACIÓN” i la desaturem completament per veure si hi
tenim gens d'informació. Si hi trobem informació potser amb això ja en tindrem prou, però si no hi
ha res, com és el meu cas haurem de fer un altre procediment.

Vaig a la màscara de la capa d’ajust, fent clic sobre la miniatura de la màscara al mateix
temps que tinc premuda la tecla ALT. El resultat és el següent.

© AFTDAO

Pàgina 3 de 3

Adobe Photoshop CS
AFTDAO

16/10/04

Ara per seleccionar els dos forats blancs faig clic sobre la miniatura de la màscara tot
mantenint premuda la tecla “CTRL”.
Aixeco una capa de “CORRECCIÓN SELECTIVA” i vaig als neutres per fer pujar els negres amb
el tibador “NEGRO” i “COLOR RELATIVO” marcat, fins on em sembli correcta.

El resultat seria aquest:
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