
ADOBE PHOTOSHOP CS6 

Extreure cabells.

Obrim la imatge i fem una selecció amb l'eina selecció ràpida           sobre el fons gris.

Ampliem la zona per veure com ha quedat la selecció i amb l'eina llaç           perfeccionem les
parts que no hagin quedat prou bé.
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ADOBE PHOTOSHOP CS6 

Invertim la selecció MAYUS + CTRL + I.

Premem el botó perfeccionar contorn                                 i mirem els defectes.
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ADOBE PHOTOSHOP CS6 

Primer de tot ajustarem el contorn de la part inferior de la foto. Ajustem els valors i li diem OK.

Ara  tornarem a obrir  perfeccionar  contorn (recordem que hem de tenir  una eina de selecció
activada). I només tindrem en compte la part del cabell. 
Començarem per ajustar el lliscador del radi fins que ens desaparegui el fons.
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ADOBE PHOTOSHOP CS6 

Activem mostrar radi (J), per veure com afecte a la imatge.

Anem a la part del capdavall, amb l'eina esborrar perfeccionaments (és una goma), esborrem les
parts on no ha d'aplicar-se l'efecte.
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ADOBE PHOTOSHOP CS6 

Si cal, juguem amb aquesta eina i amb l'eina de perfeccionar radi per acabar d'ajustar la selecció.

I també ens permet fer més gran o més petit el pinzell, perquè s'adapti millor al nostre treball.

Un cop considerem que la selecció és correcta, ajustarem el lliscador per descontaminar els colors
(sobre un 60%). Escollim l'opció nova capa com a màscara de capa, i cliquem sobre el botó OK.

Ara ja tenim  la fotografia  llesta per emportar-vos-la sobre el fons que vulguem o per continuar
treballant sobre la mateixa.

© Isabel Casellas i Pla (http://www.icasellas-fotografia.cat)  -  Pàg. 5 de 5 - AFTDAO (http://www.aftdao.org)

http://www.icasellas-fotografia.cat/
http://www.aftdao.org/

